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รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)2

	 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี	พ.ศ.	2494	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรท�ำ

ธุรกิจประกันวินำศภัยมำยำวนำนกว่ำ	 68	 ปี	 ตลอดช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรพัฒนำและเติบโต	 สำมำรถให้

บริกำรลูกค้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย	ส�ำหรับปี	 2561	บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยรับ	 10,484	ล้ำนบำท	มีก�ำไรสุทธิ	

749	ล้ำนบำท	และมีระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง	โดยมีอัตรำส่วนของเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงไว้ตำมกฎหมำย	

ณ	วันที่	30	กันยำยน	2561	เท่ำกับร้อยละ	696	สูงกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดที่ร้อยละ	140	

	 ในปีที่ผ่ำนมำ	เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยมีกำรขยำยตัวได้ค่อนข้ำงดี	มีกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	4.1	ซึ่งได้รับแรงสนับสนุน

มำจำกกำรลงทุนจำกทำงภำครัฐ	 กำรขยำยตัวของกำรส่งออก	 รวมถึงกำรฟื้นตัวของกำรบริโภคสินค้ำคงทน	 โดยเฉพำะยอด

ขำยรถยนต์ในประเทศที่มีกำรเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ	 19	 จำกปีก่อนหน้ำ	 ปัจจัยเหล่ำนี้ถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่ออุตสำหกรรม

ประกันวินำศภัย	

	 แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะมีกำรปรับตัวดีข้ึน	 แต่ปีที่ผ่ำนมำยังเป็นคงปีที่ท้ำทำย	 ด้วยก�ำลังซ้ือของผู้บริโภคโดยรวม

ที่ยังถูกกดดันจำกรำยได้ภำคกำรเกษตรที่อยู่ในระดับต�่ำ	 กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมประกันวินำศภัยที่อยู่ในระดับสูง 

รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ซ่ึงได้รับอิทธิพลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี	 ท�ำให้ลูกค้ำมีควำม

ต้องกำรควำมสะดวกสบำย	ควำมทันสมัย	และควำมหลำกหลำยในกำรบริกำรที่เพิ่มมำกขึ้น	

	 จำกควำมท้ำทำยดังกล่ำว	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรปรับตัวและพัฒนำศักยภำพทำงกำรแข่งขันของตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอ	

โดยมีกำรน�ำเทคโนโลยีมำพัฒนำระบบงำนภำยในและผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 มีกำรพัฒนำ 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือประเภทต่ำงๆ	เช่น	SMK	Health		ส�ำหรับกำรบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภำพ	หรือแอพพลิเคชั่นด้ำน	

Telematics	ที่สำมำรถให้คะแนนและบันทึกระยะทำงในกำรขับขี่ได้		ทั้งนี้	เพื่อเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์รูปแบบใหม่ให้กับ

ลูกค้ำ	 รวมถึงใช้ข้อมูลต่ำงๆในกำรประมวลผลและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำมำก

ยิ่งขึ้น	นอกจำกนี้บริษัทฯ	ได้มีกำรน�ำเบี้ยประกันไปลงทุนต่อ	โดยจัดสัดส่วนกำรลงทุนแต่ละประเภทสินทรัพย์อย่ำงเหมำะสม	

ส่งผลให้กำรลงทุนได้ผลตอบแทนที่น่ำพอใจ	แม้ภำวะตลำดกำรเงินทั่วโลกจะมีควำมผันผวนสูงและภำวะอัตรำดอกเบี้ยอยู่ใน

ระดับต�่ำ

	 สุดท้ำยนี้	 ผมในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ขอขอบคุณลูกค้ำ	 ผู้ถือหุ้น	 ตัวแทน	 พันธมิตรทำงธุรกิจที่ไว้วำงใจ

และให้กำรสนับสนุนบริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมำ	ตลอดจนพนักงำนและผู้บริหำรทุกท่ำน	ที่ร่วมมือร่วมใจปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงแข็งขัน	

บริษัทฯ	พร้อมจะก้ำวเข้ำสู่ปีที่	69	และปีต่อๆไปในอนำคต	ด้วยกำรเติบโตที่มั่นคง	ยั่งยืน	และได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ	

              

	 		 				 	 	 	 	 	 	 					(นำยเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์)

		 	 	 	 	 	 											 	 	 		ประธำนกรรมกำร
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่นของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

			 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	เริ่มเปิดด�ำเนินธุรกิจมำตั้งแต่วันที่	27	มกรำคม	พ.ศ.	2494	ด้วยทุนจดทะเบียน	2	ล้ำนบำท	

เพื่อประกอบธุรกิจรับประกันวินำศภัยทุกประเภท	และ	จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด	เมื่อวันที่	16	พฤษภำคม	2537

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่									 เลขที่	313	ถนนศรีนครินทร์		แขวงหัวหมำก		เขตบำงกะปิ			กรุงเทพฯ10240

												 โทรศัพท์	0-2378-7000	โทรสำร	0-2377-3322		Call	Center	1596	

Home Page 													 www.smk.co.th		

เลขทะเบียนบริษัท 							 0107537001641		

ทุนจดทะเบียน												 200,000,000	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ		200,000,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว				 200,000,000	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ		200,000,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท

**	บริษัทฯ	ไม่มีรำยกำรถือหุ้นในนิติบุคคลใด	ตั้งแต่	ร้อยละ	10	ขึ้นไป

ชื่อ สถ�นที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรส�ร ของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ 

 น�ยทะเบียนหลักทรัพย์    

	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	 

	 เลขที่	93	ชั้น	14		อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

	 กรุงเทพฯ	10400			โทรศัพท์	0-2009-9000			โทรสำร	0-2009-9991	 	 	

 ผู้สอบบัญชี  

	 นำยชำญชัย			 สกุลเกิดสิน		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	ทะเบียนเลขที่	6827		หรือ

	 นำงสำวพรรณทิพย์			 กุลสันติธ�ำรงค์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	ทะเบียนเลขที่	4208		หรือ

	 นำงสำวอรพินท์			 สินถำวรกุล									 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	ทะเบียนเลขที่	9441		

	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด

									ชั้น	50-51	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์	เลขที่	1	ถนนสำทรใต้	แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร		

								 กรุงเทพมหำนคร	10120

								 โทรศัพท์	0-2677-2000			โทรสำร	0-2677-2222

        ที่ปรึกษ�กฎหม�ย                           

	 บริษัท	ส�ำนักกฎหมำยธรรมนิติ	จ�ำกัด	

	 เลขที่	2/2	อำคำรภักดี		ชั้น	2		ถนนวิทยุ		แขวงลุมพินี		เขตปทุมวัน	

	 กรุงเทพมหำนคร	10330

	 โทรศัพท์	0-2680-9707	โทรสำร	0-2680-9711

ข้อมูลสำ�คัญอื่น

ไม่มีข้อมูลอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

**	ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด(มหำชน)	เพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ56-1)	ของ

บริษัทที่แสดงไว้ ใน	www.sec.or.th	หรือเว็บไซต์ของบริษัท	www.smk.co.th
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของบริษัท

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560 2559

ผลก�รรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับรวม 	10,484,503	 	8,965,272	 	9,085,297	

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 	10,183,778	 	8,630,783	 	8,807,594	

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน 	5,667,279	 	5,171,143	 	6,096,686	

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 	405,680	 	557,423	 	426,329	

ก�ำไรจำกกำรลงทุน 	446,692	 	515,880	 	499,089	

ฐ�นะท�งก�รเงิน

สินทรัพย์รวม 	15,287,014	 	14,485,165	 	14,071,646	

หนี้สินรวม 	9,262,647	 	8,572,593	 	8,953,453	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 	6,024,367	 	5,912,572	 	5,118,193	

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น	(บำท) 30.12 	29.56	 	25.59	

กำ�ไร - ข�ดทุน

ก�ำไรสุทธิ 	749,772	 	901,702	 	838,163	

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท) 3.75 	4.51	 	4.19	

เงินปันผลต่อหุ้น	(บำท) 2.03* 2.03 1.798

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 	1.52	 1.56 1.45

อัตรำหมุนเวียนเบี้ยประกันค้ำงรับ	(วัน) 	35.54	 36.21 35.94

อัตรำกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน	(%) 	60.16	 60.55 65.32

อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 	3.98	 6.46 4.84

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกัน	(%) 	36.40	 34.14 31.24

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน	(%) 	3.49	 3.99 4.24

อัตรำก�ำไรสุทธิ	(%) 	7.48	 9.81 8.36

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 	12.56	 16.35 17.65

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%) 	5.04	 6.32 5.90

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ) 	1.54	 1.45 1.75

*	อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2562
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รายนามคณะกรรมการ

1.  น�ยเรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์

					อำยุ		60		ปี

					ประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรลงทุน	/	ประธำนกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

					แต่งตั้ง	11	กรกฎำคม	2539

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท 

					7.49%	(ถือหุ้นทำงตรง)

					5.15%	(ถือหุ้นทำงอ้อมโดยผ่ำน	บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์		โฮลดิ้ง	จ�ำกัด)

					0.21%	(ถือหุ้นทำงอ้อมโดยผ่ำน	SMK	Holding	Limited)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

					-	น้องชำย		 :	นำงอัญชุลี		คุณวิบูลย์

					-	พี่ชำย			 	 :	นำยเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์,	นำงสุวิมล	ชยวรประภำ

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำโท	(เศรษฐศำสตร์)	University	of	Oxford

	 -	 อบรม	DAP	รุ่น	10/2004	จัดโดย	IOD

	 -	 อบรม	RCP	รุ่น	18/2008	จัดโดย	IOD

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 -			กรรมกำรบริหำร			 	 	 	 	 บมจ.	ไรมอนแลนด์

	 -		 ประธำนกรรมกำรบริหำร	และกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร			 	 บล.	ซีมิโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 -		 ที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี				 	 	 	 ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 -		 รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี				 	 	 	 ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

	 -		 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร				 	 	 	 รัฐสภำ

ปัจจุบัน

	 -		 ประธำนกรรมกำรบริหำร			 	 	 	 บจ.	ไทยสแตรทีจิคแคปปิตอล

	 -		 ประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรลงทุน	/		 	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 			 ประธำนกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล			

	 -		 กรรมกำร				 	 	 	 	 			 บจ.	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง

2. น�ยเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์

					อำยุ		58		ปี

					กรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำร	/	

					กรรมกำรลงทุน	/	กรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

					แต่งตั้ง	16	พฤษภำคม	2537

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท 

					7.44%	(ถือหุ้นทำงตรง)

					5.13%	(ถือหุ้นทำงอ้อมโดยผ่ำนบริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด)

					0.20%	(ถือหุ้นทำงอ้อมโดยผ่ำน	SMK	Holding	Limited)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

					-	น้องชำย		 :	นำงอัญชุลี	คุณวิบูลย์,		นำยเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน์

					-	พี่ชำย						 :	นำงสุวิมล		ชยวรประภำ

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	ปริญญำโท	(บริหำรธุรกิจ)	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

	 -	อบรม	DAP	รุ่น	5/2003และ	DCP	รุ่น	38/2003	จัดโดย	IOD

	 -	TLCA	Leadership	Development	Program	(LDP)	รุ่นที่	1	ปี	2013	จัดโดย	TLCA	ร่วมกับ	IMD

	 -	หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง	รุ่นที่	3	ปี	2013	จัดโดย	คปภ.

	 -	ASEAN	Insurance	Summit		ปี	2014

	 -	ASEAN	Economic	Community-Opportunities	and	Challenges	for	the	Insurers	ปี	2015

	 -	Digital	Business	Transformation	ปี	2018	จัดโดย	Omega	World	Class

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 -	ประธำนกรรมกำร				 บจ.	กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

	 -	กรรมกำร					 	 บจ.	ที.ไอ.ไอ.	(สถำบันประกันภัยไทย)

	 -	กรรมกำรรองผู้จัดกำร			บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 -	กรรมกำร			 	 	 บจ.	กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

	 -	กรรมกำร					 	 บจ.	ไทยอินชัวเรอส์ดำต้ำเนท

ปัจจุบัน

	 -		 กรรมกำรบริหำร					 	 	 	 	 	 	 สมำคมประกันวินำศภัยไทย

	 -		 กรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำร	/	กรรมกำรลงทุน	/	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 			 กรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

	 -		 กรรมกำร			 	 	 	 	 	 	 	 บจ.	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง
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3. น�งสุวิมล  ชยวรประภ�

					อำยุ	55	ปี

					กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรลงทุน

					แต่งตั้ง	16	พฤษภำคม	2537

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท 

				4.16%	(ถือหุ้นทำงตรง)

				2.86%	(ถือหุ้นทำงอ้อมโดยผ่ำนบริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด)

				0.12%	(ถือหุ้นทำงอ้อมโดยผ่ำน	SMK	Holding	Limited)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

				-		 น้องสำว	:	นำงอัญชุลี	คุณวิบูลย์,	นำยเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน์,	นำยเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำโท	(บริหำรธุรกิจ)	University	of	Missouri,	USA

	 -			อบรม	DAP	รุ่น	2/2003	จัดโดย	IOD

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 -		ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรลงทุน			 	 	 	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 -		กรรมกำรรองผู้จัดกำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยกำรเงิน			บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบัน

	 -		ประธำนกรรมกำร					 	 	 	 	 เครือบริษัท	บัดดี้กรุ๊ป

	 -		กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรลงทุน				 	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 -		กรรมกำร				 	 	 	 	 	 บจ.	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง

4. น�งส�วองค์อร สมประสงค์

				อำยุ	48	ปี

				กรรมกำร

				แต่งตั้ง	22	กุมภำพันธ์	2561

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท		-	ไม่มี	–

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำโท	Master	of	Business	Administration	(Finance),	San	Diego	State	University,	USA

	 -	 อบรม	DCP	รุ่น	164/2012	จัดโดย	IOD

	 -	 อบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	วิทยำกำรตลำดทุน	รุ่น	21	

	 -			อบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	วิทยำกำรพลังงำน	รุ่น	11

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 -		 Vice	President				 บมจ.	ไมเนอร์	คอร์ปอเรชั่น

	 -		 กรรมกำร				 	 บมจ.	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์

ปัจจุบัน

	 -		 กรรมกำรผู้จัดกำร			 บจ.	ไพรเวท	อิควิตี้	(ประเทศไทย)

	 -		 กรรมกำร				 	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 -		 กรรมกำร				 	 บจ.	มิตรไมตรีกำรแพทย์

5. น�ยประดิษฐ  รอดลอยทุกข์

				อำยุ	84	ปี

				กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	/	กรรมกำรลงทุน	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

				แต่งตั้ง	16	พฤษภำคม	2537

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  

				1.98%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 บัญชีมหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

	 -		 อบรม	DAP	รุ่น	69/2008	จัดโดย	IOD



7รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

ปัจจุบัน

	 -	 Managing	Partner					 	 	 	 	 	 	 บจ.	เอ	เอส	ที	มำสเตอร์

	 -		 กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	/	กรรมกำรลงทุน	/					 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 	 กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

6.  น�งอัญชุลี  คุณวิบูลย์

				อำยุ	61	ปี

				กรรมกำร	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล																								

				แต่งตั้ง	16	พฤษภำคม	2537

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  

				4.31%	(ถือหุ้นทำงตรง)				

				2.96%	(ถือหุ้นทำงอ้อมโดยผ่ำนบริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด)	

				0.12%	(ถือหุ้นทำงอ้อมโดยผ่ำน	SMK	Holding	Limited)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

	 -		 พี่สำว	:	นำยเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน์,	นำยเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์,	นำงสุวิมล			ชยวรประภำ

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำตรี	(กำรเงินกำรธนำคำร)	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

	 -			อบรม	DCP	รุ่น	261/2018	จัดโดย	IOD

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 -	 กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรรองผู้จัดกำร					 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบัน

	 -	 กรรมกำร	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล					 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

7. น�ยวีระชัย   ง�มดีวิไลศักดิ์

				อำยุ	56	ปี

				กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	/		กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

				แต่งตั้ง	19	เมษำยน	2559			

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท		-	ไม่มี	–

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำตรี			พำณิชยศำสตร์บัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

	 -	 อบรม	DCP	รุ่น	0/2000	จัดโดย	IOD

	 -	 อบรม	RCC	รุ่น	3/2007	จัดโดย	IOD

	 -	 อบรม	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	รุ่น	4/2009	จัดโดย	IOD

	 -			อบรม	CDC	รุ่น	8/2014	จัดโดย	IOD

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 -			กรรมกำร	และ	กรรมกำรอ�ำนวยกำร				 บจ.	โปรเฟสชั่นแนล	เอ้ำท์ซอสซิ่งโซลูชั่น

	 -			กรรมกำร	และ	กรรมกำรอ�ำนวยกำร				 บจ.	ส�ำนักงำนที่ปรึกษำทำงธุรกิจและกำรบัญชี

	 -			กรรมกำรบริหำร			 	 	 บจ.	ที่ปรึกษำธุรกิจอำร์เธอร์	แอนเดอร์เซ่น

	 -			ผู้ช่วยกรรมกำร				 	 	 บจ.	เอสจีวี		ณ	ถลำง

	 -			กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ				 บมจ.	พฤกษำ	เรียลเอสเตท

ปัจจุบัน

	 -			กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	/				 	 	 บมจ.	พฤกษำ	โฮลดิ้ง

	 	 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 -			กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	/		 	 บมจ.	ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น

	 	 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 -			ประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำร	ตรวจสอบ	/	กรรมกำรอิสระ				 	 	 บมจ.	ออลล่ำ

	 -			กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ				 	 	 	 	 บมจ.	ออโตคอร์ป	โฮลดิ้ง

	 -			กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล		บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 -			กรรมกำร				 	 	 	 	 	 	 	 	 บจ.	สมำยล์พี

	 -		 กรรมกำร				 	 	 	 	 	 	 	 	 บจ.	เอฟ	แอนท์	เอ	โซลูชั่น

	 -			กรรมกำร				 	 	 	 	 	 	 	 	 บจ.	มงคลปฐวี
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8. น�ยวินัย  วิทวัสก�รเวช

				อำยุ	68	ปี

				กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ

				แต่งตั้ง	9	ธันวำคม	2559

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท		-	ไม่มี	–

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	–	ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำตรี	บัญชีบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

	 -	 ปริญญำโท	(รัฐศำสตร์)		มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

	 -	 อบรม	DCP	รุ่น	77/2006	จัดโดย	IOD

	 -			อบรม	ACP	รุ่น	40/2012	จัดโดย	IOD

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 -	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำร				 	 	 	 	 บมจ.	บำงกอก	เดค-คอน

ปัจจุบัน

	 -	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ				 	 	 	 บมจ.	เอกรัฐ	วิศวกรรม		

	 -	 ประธำนกรรมกำร	/	กรรมกำรอิสระ				 	 	 	 	 บมจ.	สหมิตรถังแก๊ส

	 -	 กรรมกำรอิสระ	/	รองประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ				 	 บมจ.	ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น

	 -			ประธำนกรรมกำร				 	 	 	 	 	 	 บจ.	JSSR	กรุ๊ป

	 -		 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ				 	 	 	 	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

9. ดร.ชัชวลิต สรว�รี

				อำยุ	63	ปี

				กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

				แต่งตั้ง	20	เมษำยน	2560								

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท		-	ไม่มี	–

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

	 -			ปริญญำตรี	บัญชีบัณฑิต	มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

	 -	 Master	of	Engineering	Tokyo	Institute	of	Technology

	 -	 Doctor	of	Engineering	Tokyo	Institute	of	Technology

	 -	 อบรม	DCP	รุ่น	138/2010	จัดโดย	IOD	(ได้รับ	Diploma	จำก	IOD	Australia)

	 -	 อบรม	RCC	รุ่น13/2011	จัดโดย	IOD

	 -	 อบรม	CDC	รุ่น	6/2012		จัดโดย	IOD		(สถำนะเป็นกรรมกำรมืออำชีพในท�ำเนียบ	Chartered	Director	ของ	IOD)

	 -	 อบรมหลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน	รุ่น	3/2552	

	 	 จัดโดย	สถำบันพระปกเกล้ำ

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

ปัจจุบัน

	 -	 กรรมกำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำร			บจ.	ทรัสเต็ด	รีฟอร์ม

	 -	 อำจำรย์พิเศษ	โครงกำรปริญญำโทบริหำรธุรกิจ	กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

	 -			กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล				 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

10. น�งส�วถนอมศรี  สินสุขเพิ่มพูน

				อำยุ	61	ปี

				กรรมกำร	

				แต่งตั้ง	26	เมษำยน	2555

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  

				0.012%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำโท	(Master	of	Management)	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

	 -		 อบรม	DAP	รุ่น	100/2013	จัดโดย	IOD

	 -		 อบรม	BRP	รุ่น	17/2015	จัดโดย	IOD

	 -		 อบรม	AACP	รุ่น	26/2017	จัดโดย	IOD
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ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 -	 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรลงทุน				 	 	 	 	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 -	 เลขำนุกำรคณะกรรมกำร				 	 	 	 	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 -	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนกำรเงิน	กำรลงทุน	และ	เลขำนุกำรบริษัท				 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบัน

	 -			กรรมกำร				 	 บริษัท	อีเอ็มจี	เซอร์วิส	จ�ำกัด

	 -			กรรมกำร				 	 บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

หมำยเหตุ	–	กรรมกำรทุกท่ำน	ไม่มีประวัติกำรกระท�ำผิดกฎหมำยในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง                  



รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)10

รายนามเจ้าหน้าที่บริหาร

1. น�ยสุทิพย์  รัตนรัตน์

				อำยุ	62	ปี

				รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนสินไหมรถยนต์

				แต่งตั้ง	1	เม.ย.	2558

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท						0.001%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -	 ปริญญำโท	รัฐประศำสนศำสตร์	มหำวิทยำลัยปทุมธำนี

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

	 2551	–	2557	-	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนสินไหมรถยนต์				 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบัน	-	รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนสินไหมรถยนต์				 	 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

2. น�ยประหยัด  ฐิตะธรรมกุล

				อำยุ	60	ปี

				รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนธุรกิจ	บริหำรภำค	และ	Non	Motor	

				แต่งตั้ง	1	เม.ย.	2558

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท						0.002%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำโท	วิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

	 2551	–	2557	-	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนบริหำรภำค				 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบัน			 -	รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนธุรกิจ	บริหำรภำคและ	Non	Motor				 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

	 	 	 -	กรรมกำร			บจ.	กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

3. น�งวีณ�  นิรม�นสกุล

				อำยุ	58	ปี

				รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนบัญชี	และ	บริหำรลูกหนี้	

				แต่งตั้ง	1	เม.ย.2558

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท						0.016%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–		

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	(MBA)	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

	 2551	–	2557	-	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนบัญชีและบริหำรลูกหนี้				 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบัน	–	รองกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนบัญชี	และ	บริหำรลูกหนี้				 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

4. น�ยนุสนธิ นิลวงศ์

				อำยุ	57	ปี

					ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สินไหมรถยนต์

					แต่งตั้ง	1	เม.ย.	2558

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท		-	ไม่มี	–		

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	(MBA)	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

	 2548	–	2554	-			ผู้จัดกำรฝ่ำยสินไหมรถยนต์กลำง				 	 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

	 2555	–	2557	-		ผู้จัดกำรฝ่ำยอำวุโสฝ่ำยสินไหมรถยนต์กลำง				 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบัน	-	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	สินไหมรถยนต์					 	 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

5. น�ยสุรพงศ์ วงษ์โสภณ�กุล

				อำยุ	53	ปี

				ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ	พัฒนำระบบงำน	และ	บริกำร

				แต่งตั้ง	1	มี.ค.	2558

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท						0.002%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–
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หมำยเหตุ	เจ้ำหน้ำที่บริหำรทุกท่ำน	ไม่มีประวัติกำรกระท�ำผิดกฏหมำย

											ในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	(MBA)	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

	 2545	–	2557	-		Head	-	Post	Trade	and	Share	Registrar	System	Dept			 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	-	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ	พัฒนำระบบงำน	และ	บริกำร				 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

6. น�งส�วมนทรัตน์ น�ว�รัตน์

				อำยุ	47	ปี

				ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนธุรกิจ	บริหำรภำค

				แต่งตั้ง	1	เม.ย.	2560

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท						0.001%

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

	 2551	–	2559		 -		ผู้จัดกำรศูนย์	Call	Center				 	 	 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

	 2560	-	ปัจจุบัน			-		ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนธุรกิจ	บริหำรภำค		 	 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับเลข�นุก�รบริษัท 

 

1. น�งโสภิม� เกียรตินิยมรุ่ง

				อำยุ	40	ปี

				เลขำนุกำรบริษัท

				แต่งตั้ง	10	พฤษภำคม	2561

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท						-	ไม่มี	–

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร	-	ไม่มี	–

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�

	 -		 ปริญญำโท	Master	of	Science	(MS-IEC)	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ																										

	 -			ปริญญำตรี	Bachelor	of	Arts	(Business	English)	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

	 -		 อบรม	CSP	รุ่น	53/2013	จัดโดย	IOD

	 -		 อบรม	ACPG	รุ่น	7/2013	จัดโดย	IOD

	 -		 อบรม	BRP	รุ่น	17/2015	จัดโดย	IOD

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยง�น/บริษัท

อดีต

	 2556	–	2557	-	Assistant	Manager,	Company	Secretary	Section				 ธนำคำร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 2557	–	2561	-	ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท				 	 	 	 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบัน	-		เลขำนุกำรบริษัท			บมจ.สินมั่นคงประกันภัย



รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)12

รำยนำม ต�ำแหน่ง

นำยธำรำ วนลำภพัฒนำ  ผู้จัดกำรฝ่ำย	กำรลงทุน

นำยวิชิระ ลอยชัยภูมิ  ผู้จัดกำรฝ่ำย	เทคโนโลยีสำรสนเทศ

นำงสำวอรพิน อนันตรกิตติ  ผู้จัดกำรฝ่ำย	บริหำรทรัพยำกรบุคคล

นำงสำววลีรัตน์ กุลวิโรจน์  ผู้จัดกำรฝ่ำย	จัดเก็บเบี้ยประกัน

นำยอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย  ผู้จัดกำรฝ่ำย	ตรวจสอบภำยใน

นำยประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์  ผู้จัดกำรฝ่ำย	กำรตลำดสำยสถำบันกำรเงิน

นำยสุชัย ดำรำรัตน์ทวี  ผู้จัดกำรฝ่ำย	บัญชี

นำงสำวศรันยำ สอนดี  ผู้จัดกำรฝ่ำย	บริหำรส�ำนักงำน

นำงอำพร	 ภูริขันติเนตร  ผู้จัดกำรฝ่ำย	กำรเงิน

นำยคมกริช	 เทียมถนอม  ผู้จัดกำรฝ่ำย	สินไหมรถยนต์กลำง

นำยด�ำหริ เถื่อนชื่น  ผู้จัดกำรภำค	ภำคเหนือ

นำยวิเชียร ประทักษำกุล  ผู้จัดกำรภำค	ภำคใต้

นำงสำวปรียำภรณ์	 เจริญกิจ  ผู้จัดกำรฝ่ำย	สื่อสำรองค์กร

นำยวีระ ทองแท้  ผู้จัดกำรฝ่ำย	อัคคีภัย

นำยประชัน มำลำวงศ์  ผู้จัดกำรฝ่ำย	บริหำรและก�ำกับสินไหมภำค

ดร.ภูดิท มิตรภักดี  ผู้จัดกำรศูนย์พัฒนำทรัพยำกรบุคคล

นำงเอมอร																 ชูโต  ผู้จัดกำรฝ่ำย	ประกันภัยต่อต่ำงประเทศ	และประกันภัยทำงทะเล	&	ขนส่ง

นำยชำญยุทธ แสงแดง  ผู้จัดกำรภำค	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำงสำวรชำดำ อนิวรรตน์  ผู้จัดกำรฝ่ำย	คณิตศำสตร์ประกันภัย

นำยวุฒิกร อุทัยแจ่ม  รักษำกำรผู้จัดกำรภำค	ภำคกลำง	และ	ตะวันออก	(สินไหม)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด(มหำชน)	เริ่มเปิดด�ำเนินธุรกิจมำตั้งแต่วันที่		27	มกรำคม	พ.ศ.	2494	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	2	ล้ำนบำท	ด�ำเนิน

ธุรกิจรับประกันวินำศภัย	4	ประเภท	 ได้แก่	กำรประกันภัยรถยนต์	 	กำรประกันอัคคีภัย	 	กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง	 	และกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด	

บริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนควบคู่กับควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำของบริษัทฯมำอย่ำงสม่�ำเสมอเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ	 จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	

200	ล้ำนบำท	บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินำศภัยรถยนต์เป็นหลักแห่งแรกที่ได้รับควำมไว้วำงใจให้จดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทรับอนุญำตในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในป	ีพ.ศ.	2534	และในปพี.ศ.	2537	บริษัทฯไดรั้บอนญุำตใหจ้ดทะเบยีนเปน็บริษัทมหำชนเพื่อเปน็กำรรองรับกำรขยำยตวัและเพ่ิมศกัยภำพในกำร

บริกำรของบริษัทฯให้สูงขึ้น	บริษัทฯจึงได้ขยำยสำขำและศูนย์บริกำรอย่ำงต่อเนื่องโดย	ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทฯมีสำขำและศูนย์บริกำรรวม	170	แห่งทั่วประเทศ	

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์มำตลอดช่วง	 15	 ปี	 ที่ผ่ำนมำโดยจะทบทวนปรับเปลี่ยนในทุกช่วง	 5	 ปี	 	 ส่วนวิสัยทัศน์	 2560-2565	 (VISION	 

STATEMENT)		ได้ถูกก�ำหนดไว้ว่ำ		บริษัทฯจะเป็นผู้น�ำธุรกิจวินำศภัยในด้ำนบริกำร	นวัตกรรม	และ	INSURTECH		ด้วยบุคลำกรที่มีคุณภำพและศักยภำพสูง 

Vision	 Statement	 ดังกล่ำวมีที่มำจำกที่บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทฯให้มีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งอย่ำง

ชัดเจนและอย่ำงต่อเนื่องโดยอำศัยศักยภำพของเทคโนโลยีในยุค	 4.0	 มำปรับใช้กับธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	 บริษัทฯ	 ประสบควำม

ส�ำเร็จจำกกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำด	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตำมวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้	ยกตัวอย่ำง	อำทิเช่น	กรรมธรรม์	2+	3+	ถูกผิดรับเลย	

ซึ่งลูกค้ำจะได้รับค่ำชดเชย	ค่ำพำหนะระหว่ำงซ่อม	ทั้งกรณีที่เป็นฝ่ำยถูกและฝ่ำยผิด	กรมธรรม์ประกันรถยนต์ซ่อมศูนย์	ที่บริษัทฯ	ได้คิดหำวิธีลดต้นทุนเพื่อ

ที่จะลดภำระรำคำเบี้ยประกันซ่อมศูนย์ที่อยู่ในระดับสูงและเป็นอุปสรรคต่อกำรได้รับโอกำสในกำรน�ำรถเข้ำซ่อมในศูนย์ซ่อม			ประกันตำมไมล์เป็นผลิตภัณฑ์

อีกตัวที่เป็นที่นิยมตั้งแต่บริษัทฯเริ่มจ�ำหน่ำยและยังคงเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยประโยชน์ที่ลูกค้ำได้รับมีควำมชัดเจน	กล่ำวคือ	ขับน้อย	

จ่ำยน้อย	 นอกจำกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์คนกรุง	 ที่สนองควำมต้องกำรของคนกรุงเทพฯที่อยำกได้ประกันรถยนต์แบบเรียบง่ำย	 เข้ำใจง่ำย	 อัตรำ 

เบีย้เดยีว	หรือประกันสุขภำพตำมฟติ	ยิง่ฟติมำกยิง่ไดรั้บส่วนลดมำก	ซ่ึงสะทอ้นถึง	Life	Style	ชีวิตคนในเมอืงกรุงที่ให้ควำมส�ำคญักับกำรดแูลสุขภำพ	เปน็ตน้

 ภ�ระกิจ

	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดภำระกิจไว้	6	ข้อ	ดังนี้

	 1.	 รับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรรับประกันภัยด้วยควำมเป็นธรรม

	 2.	 มีควำมรับผิดชอบที่ดีต่อลูกค้ำ	ผู้ถือหุ้น	พนักงำน	พันธมิตรทำงธุรกิจ	คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

	 3.	 สร้ำงและรักษำควำมมั่นคงขององค์กรให้เป็นที่น่ำเชื่อถือของประชำชนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

	 4.	 มอบบริกำรที่ดีให้แก่ประชำชนผู้ ใช้บริกำร	และพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

	 5.	 มีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม	มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือและพัฒนำสังคม

	 6.	 มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจประกันวินำศภัยให้มีควำมมั่นคง

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

	 ส�ำหรับในปี	2559	-	2561	ที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น	กำรจัดกำร	อ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัท	และ	ลักษณะกำร

ประกอบธุรกิจใดๆที่มีนัยส�ำคัญ	บริษัทฯยังคงประกอบธุรกิจหลักคือรับประกันวินำศภัย	ซึ่งแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ได้	4ประเภทคือ

	 1.	 กำรรับประกันภัยรถยนต์

	 2.	 กำรรับประกันภัยอัคคีภัย

	 3.	 กำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด		

	 4.	 กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง

	 บริษัทฯได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม	โดยในปี	2561	บริษัทฯได้ท�ำกิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหลำย

กิจกรรม	ดังได้รำยงำนไว้แล้วในหัวข้อ	ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ข้อ	7	กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

พัฒน�ก�รที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจในปีที่ผ่�นม�

เทคโนโลยี   

				 บริษัทไดก้�ำหนดนโยบำยดำ้น	Digital	Technology	ให้มกีำรพัฒนำทีส่อดคลอ้งกับนโยบำย	Digital	4.0	ของประเทศ	บริษัทฯไดต้ระหนกัถึงควำมส�ำคญั

ในกำรเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน	เนื่องด้วยกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่ำเดิม	

ยุคอุตสำหกรรม	4.0		จะช่วยลดควำมจ�ำเป็นในกำรส่งต่องำน	ด้วยเทคโนโลยีสำมำรถท�ำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงกระบวนกำรท�ำงำน	จึงสำมำรถลดหรือตัดทอน

ขั้นตอนงำนและเพิ่มประสิทธิภำพได้อย่ำงมำก	นอกจำกนี้ยุคประเทศไทย	4.0	จะเปลี่ยนพฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้คน	พฤติกรรมในกำรซื้อของ
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ลกูคำ้จะเปลีย่นไปอย่ำงส้ินเชิง	จำกเดมิกระบวนกำรตดัสนิใจซ้ือจะใช้เวลำนำน	เนื่องจำกเสยีเวลำในกำรสอบถำมข้อมลูสนิคำ้หลำยประเภทจำกหลำยแหลง่	มำ

เปน็กำรตรวจสอบข้อมลูโดยกำรเข้ำตรวจสอบในเว็บไซตเ์ปรียบเทยีบซ่ึงมจี�ำนวนร้ำนและประเภทสินคำ้ใหพ้ร้อมเปรียบเทยีบพร้อมๆกันในเวลำเดยีวกัน	เปรียบ

เทียบได้ทั้งคุณภำพและรำคำสินค้ำ	เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วก็สำมำรถช�ำระเงินค่ำสินค้ำได้ทันที	ลูกค้ำสำมำรถเช็ครำคำ	ซื้อประกันทำง	Website	ของบริษัทฯ	

ได้	ผ่ำนทั้งอุปกรณ์โน้ตบุ๊คและสมำร์ทโฟน	ซึ่งมีรูปแบบหน้ำตำคล้ำยคลึงกันเพื่อควำมง่ำยในกำรใช้งำน

ก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีของบริษัทฯในปี 2561 ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 บริษัทได้เร่ิมต้นศึกษำเรื่อง	 Digital	 Transformation	 อย่ำงจริงจังโดยได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำผู้เช่ียวชำญมำช่วยวำงกรอบและแนวทำงในกำรพัฒนำ

เปลี่ยนแปลง	หลักใหญ่จะมุ่งเน้นในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้ำ	ตัวแทน	และพันธมิตรคู่ค้ำในยุค	4.0		

	 2.	บริษัทฯได้สมัครเข้ำโครงกำร	Sandbox	ของ	คปภ.	 เพื่อทดลองกำรใช้งำน	Application	วัดพฤติกรรมกำรขับขี่ของลูกค้ำ	ทังนี้เพื่อให้เกิดควำม

ยตุธิรรมมำกข้ึนในกำรคดิเบ้ียลกูคำ้	กำรค�ำนวณเบีย้จะมคีวำมแตกตำ่งกันส�ำหรับคะแนนพฤตกิรรมทีแ่ตกตำ่งกัน	ลกูคำ้สำมำรถเห็นคะแนนกำรขับข่ีและระยะ

ทำงกำรเดินทำงในแต่ละทริป	กำรขับขี่		เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มควำมระมัดระวัง	ช่วยเป็นข้อมูลในกำรปรับตัวให้ขับขี่ปลอดภัยขึ้นและเพิ่มโอกำสได้ส่วนลด

พิเศษในกำรต่ออำยุกรมธรรม์

	 3.	 บริษัท	 ได้	 upgrade	 ระบบรับแจ้งเคลม	 โดยรองรับกำรแจ้งเหตุจำก	 Smart	 phone	 ลูกค้ำ	 เพื่อให้ลูกค้ำกดแจ้งต�ำแหน่งเกิดเหตุได้ ในคลิ๊ก

เดียว	พนักงำนเคลมก็สำมำรถทรำบสถำนที่เกิดเหตุได้ทันที	ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรไปถึงที่เกิดเหตุได้ตรงจุดและภำยในก�ำหนดมำตรฐำนเวลำ	20	นำที 

ตำมสโลแกนที่ว่ำ	“มำเร็ว	เคลมเร็ว”			โดยระบบนี้จะคัดเลือกพนักงำนเคลมที่ว่ำงและอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุอย่ำงอัตโนมัติ

	 4.	บริษัทฯได้ขยำยกำรใช้งำนระบบ	Microsoft	CRM	Version	ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรขำย

	 5.	บริษัทฯได้เพิ่มช่องทำง	ส่ง	E-Policy	ผ่ำนทำง	SMS	อีกช่องทำงหนึ่ง	เพื่อให้ลูกค้ำได้รับกรมธรรม์แบบ	Digital	มำกขึ้น	ซึ่งสำมำรถลดระยะเวลำ

กำรรอคอยกรมธรรม์ฉบับจริงแบบดั้งเดิมได้	 ลูกค้ำสำมำรถตรวจเช็คได้โดยง่ำยจำก	Smart	Phone	 โดย	E-policy	ของบริษัทฯจะมีลำยมือชื่อ	Electronic	

(Digital	Signature)	ซึ่งเป็นตัวแสดงหลักฐำนว่ำเป็นเอกสำรของบริษัทฯจริงไม่สำมำรถปลอมแปลงได้

	 6.	 บริษัทฯได้พัฒนำ	WEB	 SERVICE	 ขึ้นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ตัวแทนในกำรเช็คอัตรำเบี้ยประกัน	 แจ้งประกัน	 แจ้งต่ออำยุประกันและผลิด 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

	 7.	ในส่วนของโครงสร้ำงเครือข่ำยระบบควำมปลอดภัยและแผนกำรต่อเนื่องในกำรด�ำเนินธุรกิจ	(BCP)	นั้นบริษัทฯได้ด�ำเนินกำรดังนี้

	 	 	 7.1		 บริษัทฯได้ขยำยช่องสัญญำณ	(bandwidth)	เป็น	2	เท่ำจำกของเดิม	ทั้งนี้เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกำรส่งข้อมูลในเครือข่ำยสำขำ 

	 	 	 	 ของบริษัทฯ	ตำมปริมำณธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในอนำคต

	 	 	 7.2		 บริษัทฯได้ยกระดับกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยมีกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำน	 และมีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร 

		 	 	 	 cyber	security	อย่ำงต่อเนื่อง

	 	 	 7.3		 บริษัทฯได้จัดให้มีกำรซักซ้อมแผนส�ำรองฉุกเฉินประจ�ำปี	2561โดยสำมำรถทดสอบระบบหลักทั้งหมดได้ตำมแผน

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 บริษัทฯ	ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 บริษัทฯ	 ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือ	 หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	 และธุรกิจหลักของบริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่ด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน	มีดังนี้

	 -	ด้ำนธุรกิจประกันวินำศภัย			

	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ	กำรรับประกันวินำศภัยทุกประเภท	ซึ่งมี	4	ประเภท	ได้แก่	กำรประกันอัคคีภัย		กำรประกันภัยทำงทะเลและ

ขนส่ง		กำรประกันภัยรถยนต์	และกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด	

	 -	ด้ำนกำรลงทุน

	 บริษัทฯมกีำรบริหำรจดักำรเงนิสว่นทีเ่หลอืจำกกำรด�ำเนินธรุกิจประกันวินำศภยั	โดยน�ำไปลงทนุในรูปแบบตำ่งๆ	เช่น	กำรฝำกเงินกับสถำบนั

กำรเงิน	กำรซ้ือตัว๋สัญญำใช้เงนิ	พันธบตัรรัฐบำล	หุน้กู้	รวมทัง้กำรลงทนุในหุน้และหนว่ยลงทนุ		ทัง้นีจ้ะตอ้งอยูภ่ำยใตป้ระกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย		เรื่อง	กำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินำศภัย

 โครงสร้�งร�ยได้

 

จำกตำรำงข้ำงต้น	จะเห็นได้ว่ำสัดส่วนโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

	 บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักคือรับประกันวินำศภัย	ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ได้	4	ประเภทดังนี้

 - ก�รรับประกันภัยรถยนต์

	 บริษัทฯให้บริกำรรับประกันภัยควำมเสี่ยงภัยจำกกำรใช้รถยนต์	 เช่น	 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรชนหรือคว่�ำ	 หรือรถสูญหำยทั้งคัน	 ควำม

บำดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของผู้ขับขี่	ผู้ โดยสำร	และบุคคลภำยนอก	ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก	กำรประกันตัวผู้ขับขี่	และกำร

ต่อสู้คดีทำงแพ่ง	 โดยแบ่งกำรรับประกันภัยออกเป็น	 กำรรับประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ	 พ.ศ.

2535	และ	กำรรับประกันภัยภำคสมัครใจ	ซึ่งเป็นกำรตกลงกันระหว่ำง	ผู้ซื้อ	(ผู้เอำประกันภัย)	และ	ผู้ขำย	(บริษัทประกันภัย)	โดยสำมำรถเลือก

ซื้อ	ควำมคุ้มครองได้ตำมควำมต้องกำรและก�ำลังเงินที่มีอยู่	และมีหลำกหลำยรูปแบบให้เลือกได้ตำมควำมต้องกำร	ดังนี้

	 1.		 ประกันซ่อมศูนย์	เป็นกำรรับประกันประเภท	1	ซึ่งมีจุดเด่นคือ	ลูกค้ำที่ซื้อประกันประเภทนี้	สำมำรถน�ำรถประกันที่เกิดอุบัติเหตุเข้ำ 

	 	 ซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆได้		

	 2.		 ประกันตำมไมล์	 เป็นกำรรับประกันประเภท	 1	 เหมำะส�ำหรับผู้ขับข่ีที่ใช้รถยนต์น้อยไม่เกิน	 70	 กิโลเมตรต่อวัน	 หรือ	 ไม่เกิน 

		 	 25,550	กิโลเมตรต่อปี	

ด�ำเนิน

กำรโดย

%กำรถือหุ้น

ของบริษัท

2561 2560 2559

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย

-	อัคคีภัย บริษัท - 134.85 1.36 130.43 1.43 145.22 1.46

-	ภัยรถยนต์ บริษัท - 8,550.42 85.98 7,862.39 86.17 8,642.37 86.93

-	ภัยเบ็ดเตล็ดอื่น บริษัท - 807.50 8.12 644.58 7.06 644.49 6.48

-	ภัยทำงทะเล บริษัท - 9.64 0.10 6.54 0.07 6.78 0.07

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย 9,502.41 95.55 8,643.94 94.73 9,438.86 94.95

รำยได้จำกกำรลงทุน

-รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ บริษัท - 306.14 3.08 339.73 3.72 391.79 3.94

-ก�ำไรจำกเงินลงทุน บริษัท - 140.55 1.41 176.15 1.93 107.3 1.08

-ก�ำไร	(ขำดทุน)จำกกำรปรับมูลค่ำ

ยุติธรรม

บริษัท - (4.60) (0.05) (35.29) (0.39) 3.40 0.03

รวมร�ยได้จ�กก�รลงทุน 442.09 4.45 480.59 5.27 502.49 5.05

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัยและจ�กก�รลงทุน 9,944.50 100.00 9,124.53 100.00 9,941.35 100.00
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	 	 3.	 ประกันรถยนต์ตำมวัย	 (30	UP)	 เป็นกำรรับประกันประเภท	1	ส�ำหรับผู้เอำประกันภัยที่อำยุ	 30	ปีขึ้นไป	 	ถือเป็นกลุ่มผู้เอำ 

	 	 	 ประกันภัยที่มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรขับรถยนต์ที่น้อย	 	 จึงวำงใจวัยนี้ให้ได้ ใช้เบ้ียประกันภัยตำมควำมเส่ียงภัยในอัตรำที่ 

	 	 	 ต่�ำกว่ำ	

	 	 4.		 ประกันรถยนต์	2+		เป็นกำรรับประกันประเภท	2	พิเศษ	คุ้มครองรถประกันทั้งกำรชน	(เฉพำะชนกับคู่กรณีที่เป็นยำนพำหนะ 

	 	 	 ทำงบก)	และสูญหำยไฟไหม้	วงเงินคุ้มครองรถประกันตั้งแต่	100,000-1,000,000	บำท	

	 	 5.	 ประกันตำมใจ	เป็นกำรรับประกันประเภท	5		คุ้มครองรถประกันทั้งกำรชน	(เฉพำะชนกับคู่กรณีที่เป็นยำนพำหนะทำงบก)	และ 

	 	 	 สูญหำยไฟไหม้		โดยสำมำรถเลือกวงเงินคุ้มครองตัวรถยนต์และสูญหำยไฟไหม้ได้ตำมใจ		

	 	 6.	 ประกัน	3	คุ้ม	เป็นกำรรับประกันรถยนต์ประเภท	3	พิเศษ	ที่ให้ควำมคุ้มครองทั้งรถคู่กรณี	และรถผู้เอำประกัน(เฉพำะชนกับคู่

	 	 	 กรณีที่เป็นยำนพำหนะทำงบก)	ในวงเงิน100,000-	300,000	บำท

	 	 7.	 ประกันรถยนต2์+และ3+	โครงกำรถูกผดิรับเลย		ลกูคำ้จะไดรั้บสทิธปิระโยชนค์ำ่ชดเชยพำหนะระหว่ำงทีร่ถเกิดเหตอุยูร่ะหว่ำง 

	 	 	 กำรจัดซ่อม	ทั้งนี้จะได้รับค่ำชดเชยไม่เกิน	2,000บำทต่อปี(ทั้งกรณีเป็นฝ่ำยถูกหรือฝ่ำยผิด)	

 - ก�รรับประกันภัยอัคคีภัย

	 ให้ควำมคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูเ้อำประกันภยั		ทีเ่กิดควำมสูญเสยีหรือเสยีหำยจำกเหตเุพลงิไหมเ้ป็นหลกั	บริษัทฯให้บริกำรประกันอคัคภียั 

ทุกประเภท	เช่น	กำรประกันอัคคีภัยส�ำหรับที่อยู่อำศัยและภัยธรรมชำติ		กำรประกันภัยอัคคีภัยส�ำหรับสิ่งปลูกสร้ำง	ตัวอำคำร	เฟอร์นิเจอร์	สต๊อก

สินค้ำ	และเครื่องจักร	ส�ำหรับธุรกิจขนำดใหญ่และขนำดย่อม

 - ก�รรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

				 ให้ควำมคุม้ครองกำรประกันอบุตัเิหตสุว่นบคุคล	ในกรณทีีผู่เ้อำประกันภยัประสบอบุตัเิหตไุดรั้บควำมบำดเจบ็ทำงร่ำงกำย	และหำกผลของ

กำรบำดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอำประกันภัยต้องเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล	หรือ	รุนแรงถึงขั้นทุพพลภำพ	สูญเสียอวัยวะ	หรือเสียชีวิต	บริษัทประกันภัย

จะเข้ำมำรับภำระคำ่ใช้จำ่ยทีเ่กิดข้ึนจำกกำรรักษำพยำบำลของผูเ้อำประกันภยั	หรือ	จำ่ยคำ่ทดแทน	ใหแ้ก่ผูเ้อำประกันภยั	หรือ	ผูรั้บผลประโยชน	์ใน

กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ	ทุพพลภำพ	หรือเสียชีวิต		โดยให้ควำมคุ้มครองต่ออุบัติเหตุตลอด		24	ชั่วโมง	ทุกแห่งทั่วโลก	และ	กำร

รับประกันภัยประเภทนี้ครอบคลุมรวมไปถึงกำรประกันภัยประเภทเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	เช่น	กำรประกันสุขภำพ	กำรประกันภัยโรคมะเร็ง	กำรประกันภัย 

อิสรภำพ		กำรประกันภัยกำรเดินทำง		กำรประกันภัยโจรกรรม		และ	กำรประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด	

 - ก�รรับประกันภัยท�งทะเลและขนส่ง    

	 ให้ควำมคุ้มครองกำรรับประกันภัยขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ		ซึ่งแบ่งกำรขนส่งออกเป็น		กำรขนส่งทำงเรือ		ทำง

อำกำศ		ทำงบก	โดยกำรให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยของสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่ง		ซึ่งอำจเกิดจำกอุบัติเหตุที่คำดไม่ถึง	เช่น	เรือล่ม		เรือจม		

เรือเกยตื้น		เรือไฟไหม้		เครื่องบินตก		กำรแตกหักเสีย		กำรโจรกรรม		ฯลฯ

ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

นโยบ�ยก�รตล�ด  

	 นโยบำยกำรตลำดจะเน้นกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ	ให้ควำมส�ำคัญในกำรพิจำรณำคัดเลือกภัย	โดยใช้หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่

รอบคอบ	 ระมัดระวัง	 อัตรำเบี้ยประกันภัยจะถูกก�ำหนดไว้ ให้เพียงพอต่อควำมเสี่ยงที่บริษัทฯรับ	 	 สำมำรถคลุมภำระควำมรับผิดชอบทำงสินไหม

ได้	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	 ยังเน้นให้มีควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์เพื่อเพ่ิมศักยภำพและโอกำสในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยต่ำงๆ	 โดยกำร

ออกกรมธรรม์ที่ตรงใจ	สำมำรถสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคเฉพำะกลุ่มได้		อำทิเช่น	กรมธรรม์ประกันซ่อมศูนย์ส�ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรควำม

มั่นใจในคุณภำพกำรซ่อมและอะไหล่	 แต่ประสบปัญหำรำคำเบี้ยประกันในท้องตลำดสูงเกินกว่ำที่จะแบกรับไหว	 	 แต่ด้วยวิธีกำรบริหำรต้นทุนที่มี

ประสิทธิภำพของบริษัทฯ		จึงท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถก�ำหนดรำคำในระดับที่ลูกค้ำส่วนใหญ่ยอมรับได้และได้ควำมคุ้มค่ำในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน

รถยนต์ซ่อมศูนย์		ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่อธิบำยได้ว่ำ	ท�ำไมยอดจ�ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวถึงประสบควำมส�ำเร็จในระยะเวลำอันรวดเร็ว	กรมธรรม์

ประกันรถยนต์ตำมไมล์	“ขับน้อย	จ่ำยน้อย”	เป็นอีกตัวอย่ำงหนึ่งของกำรเป็นผู้น�ำด้ำนนวัตกรรม	สำมำรถคิดอย่ำงแตกต่ำง	ออกแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่ตรงใจออกสู่ตลำด	หรือกรมธรรม์ถูกผิดรับเลย	ซึ่งเป็นกำรปรับเพิ่มคุณค่ำทำงบริกำรส�ำหรับลูกค้ำกลุ่ม	2+3+	ทั้งที่เป็นฝ่ำยถูกและฝ่ำยผิด 

กจ็ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์เพิ่มเติมในรปูของคำ่ชดเชยพำหนะกรณรีถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่ำงซ่อม	ประกนัภัยตำมวยั	30อัพ	เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่ออกมำในปี	2559	เพื่อจับกลุ่มเป้ำหมำยคนขับที่มีควำมเสี่ยงต่�ำ

	 นอกจำกนี	้ในส่วนของประกันภยัที่ไม่ใช่รถยนต	์บริษัทฯยงัเป็นรำยแรกในประเทศไทย	ทีน่�ำผลติภณัฑรู์ปแบบใหมท่ีม่คีวำมแตกตำ่งชัดเจน

และน่ำสนใจออกสู่ตลำดจ�ำหน่ำย	ได้แก่	กรมธรรม์ประกันสุขภำพตำมฟิต		ที่เจำะกลุ่มรักกำรออกก�ำลังกำยและดูแลสุขภำพ	เมื่อสุขภำพดี	โอกำส

เจ็บป่วยน้อยลง	สินไหมก็จะไม่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ขำดกำรดูแลสุขภำพตนเอง		ดังนั้นเพื่อควำมเป็นธรรมส�ำหรับกลุ่มที่มีกำรดูแลรักษำสุขภำพ	

บริษัทฯจึงคิดเบี้ยประกันในอัตรำที่ถูกลงกว่ำกลุ่มที่ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรดูแลสุขภำพน้อยกว่ำ	และผลิตภัณฑ์ที่ออกมำในปี	2559	ได้แก่	ประกัน
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สุขภำพเด็ก	(Super	Kids)	คุ้มครองส�ำหรับเด็กอำยุ	1-14	ปี	คุ้มครอง	5	โรคเด็กสุดฮิต	คือไข้หวัดใหญ่	ไข้เลือดออก	อำหำรเป็นพิษ	มือเท้ำเปื่อย

และทันตกรรม

	 ในปี	2561	บริษัทฯยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำตลำดในยุคดิจิตอลอย่ำงต่อเนื่อง		บริษัทฯได้ด�ำเนินกำรผลักดันและส่งเสริมให้มีขั้น

ตอนกำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรขำยของพนกังำนและตวัแทนให้มคีวำมกระชับและสะดวกมำกข้ึน	บริษัทฯไดพั้ฒนำโปรแกรมข้ึนมำให้ทกุฝำ่ยได้ ใช้งำน

ได้อย่ำงสะดวก	อำทิเช่น	สำมำรถตรวจสอบอัตรำเบี้ย	ประกันหรือสถำนะได้จำกมือถือสมำร์ทโฟน	นอกจำกนี้ยังได้ขยำยเครือข่ำยนำยหน้ำประกัน

ภัยออนไลน์	(On	line	Broker)	เพื่อให้ธุรกิจมีอัตรำเติบโตต่อเนื่องในยุคเปลี่ยนผ่ำนจำกกำรซื้อขำยแบบเห็นหน้ำ	หรือ	Call	Center	มำเป็นกำรซื้อ

ขำยออนไลน์ซึ่งควำมนิยมที่จะซื้อผ่ำนช่องทำงใหม่นี้มีอัตรำเติบโตเพิ่มมำกขึ้นทุกปีในช่วง	3	ปี	ที่ผ่ำนมำ

		 ทั้งนี้	บริษัทฯได้ปรับประโยควิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	โดยเพิ่มเติมประโยค	“Insurtech”	เข้ำไปในประโยควิสัยทัศน์เดิม	เพื่อให้ทุกหน่วยงำน

ในองคก์ร	และผูเ้ก่ียวข้องไดรั้บทรำบและมคีวำมมุง่มัน่สู่ยคุกำรเปลีย่นผ่ำนไปยงัยคุดจิติอลอยำ่งแทจ้ริงดว้ยกัน	เพื่อยนืยนัว่ำบริษัทฯให้ควำมส�ำคญั

และใส่ใจในกำรตั้งรับกระแส	Digital	Disruption	ที่ก�ำลังอยู่ในควำมสนใจ	ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย	และธุรกิจภำพรวมอย่ำงหลีก

เลี่ยงไม่ได้	ในปัจจุบันและอนำคตอันใกล้	

ลักษณะลูกค้� และ กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

	 โดยส่วนใหญจ่ะเปน็ลูกคำ้รำยบคุคลกลุ่มระดบักลำงลำ่งข้ึนไป	เบีย้ประกันลกูคำ้ในกรุงเทพมสีดัสว่นเทำ่กับร้อยละ	35.3	ในขณะทีภ่มูภิำค

เท่ำกับร้อยละ	64.7	โดยมีกำรกระจำยไปทั่วทุกภำค	ประเภทรถที่ท�ำประกัน	ร้อยละ	85	เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	และ	ร้อยละ	15	เป็นรถเพื่อกำร

พำณิชย์

ช่องท�งก�รจำ�หน่�ย

	 ในส่วนของช่องทำงจ�ำหน่ำยนั้น	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรรุกตลำดหลำยช่องทำงเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำให้ได้มำกที่สุด	 กำรมีหลำย

ช่องทำงเปน็กำรอ�ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้บริโภค		ผูบ้ริโภคสำมำรถเลอืกใช้ช่องทำงทีส่อดคลอ้งกับพฤตกิรรมของตนเองได	้บำงรำยตอ้งกำรกำร

สนทนำแบบพบหน้ำกับตัวแทน		ในขณะที่บำงรำยชอบที่จะสนทนำทำงโทรศัพท์	หรือติดต่อกับบริษัทฯทำงออนไลน์	เป็นต้น	ดังนั้น	ช่องทำงกำร

ตลำดของบริษัทฯจึงถูกก�ำหนดให้ครอบคลุมทั้งช่องทำงดั้งเดิม	 เช่นตัวแทน	 สถำบันกำรเงิน	 ไปจนถึงช่องทำงสมัยใหม่	 เช่น	 ห้ำงสรรพสินค้ำ 

กำรขำยทำงโทรศัพท์		และกำรขำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต

	 กำรท�ำตลำดหลำยช่องทำง	นอกจำกท�ำใหบ้ริษัทฯ	สำมำรถเข้ำถึงกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยไดห้ลำยกลุม่แลว้	ยงัช่วยลดควำมเส่ียงในกำรกระจกุ

ตัวของรำยได้ ในช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งมำกเกินไป		ปัจจุบันสัดส่วนรำยได้จำกแต่ละช่องทำงจ�ำหน่ำยมีกำรกระจำยอย่ำงเหมำะสม	ดังนี้	สถำบัน

กำรเงินและโชว์รูม	ร้อยละ	24.12		ตัวแทนกรุงเทพ	13.21		ตัวแทนภูมิภำค	34.22		โบรกเกอร์	12.74		ขำยตรง	15.71		ส่วนอัตรำพึ่งพิงตัวแทน

หรือนติบิคุคลรำยใหญก็่อยู่ในระดบัทีน่ำ่พอใจเช่นกัน	โดยยอดเบ้ียประกันสูงสุดของตวัแทน	10	อนัดบัแรก	เทยีบกับมลูคำ่เบ้ียประกันภยัรวมเฉลีย่

ทั้งปี	2561	อยู่ที่อัตรำร้อยละ	30.87	โดยรำยที่สูงสุด	บริษัทฯมีอัตรำพึ่งพิงเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ	7.56

	 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของบริษัทฯ		สำมำรถแยกตำมผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

	 -	 กำรประกันภัยรถยนต์ทั้งภำคสมัครใจและภำคบังคับมีกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนร้อยละ	48.95	 โดยตัวแทนกรุงเทพมีสัดส่วนร้อยละ	

10.98	และตัวแทนภูมิภำคมีสัดส่วนร้อยละ	37.97	ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนสถำบันกำรเงินและโบรกเกอร์	มีสัดส่วนร้อยละ	36.89		ส่วนที่เหลือ

เป็นกำรจ�ำหน่ำยตรง

	 -	 กำรประกันอคัคภียั	อำศยัตวัแทนและนำยหนำ้เป็นช่องทำงกำรจ�ำหนำ่ยหลกัโดยกำรจ�ำหนำ่ยผ่ำนตวัแทนและนำยหนำ้มสัีดส่วนร้อย

ละ	55.88	ส่วนกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนสถำบันกำรเงินมีสัดส่วนร้อยละ	36.92	ส่วนที่เหลือเป็นกำรจ�ำหน่ำยตรง

	 -	 กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและภัยเบ็ดเตล็ดอื่น	 	อำศัยสถำบันกำรเงินเป็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยหลักถึงร้อยละ	65.91	และ	

จ�ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนและนำยหน้ำมีสัดส่วนร้อยละ	17.66	ส่วนที่เหลือเป็นกำรจ�ำหน่ำยตรง

สภ�พก�รแข่งขันภ�ยในอุตส�หกรรม 

											ปัจจุบันในธุรกิจประกันวินำศภัยมีบริษัทประกันวินำศภัยจ�ำนวนมำกถึง	59	บริษัท	ในขณะที่ส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทประกันวินำศภัย

ค่อนข้ำงกระจุกตัว	กล่ำวคือ	ณ	30	กันยำยน	2561	บริษัทประกันวินำศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด	10	อันดับแรก	มีส่วนแบ่งตลำดรวมกันถึง

ร้อยละ	60.95	และบริษัททีม่เีบีย้ประกันภยัสูงสุดอนัดบัแรก	มส่ีวนแบง่กำรตลำดร้อยละ	16.59	ส�ำหรับบริษัท	สินมัน่คงประกันภยั	จ�ำกัด	(มหำชน)	

มีส่วนแบ่งกำรตลำดอันดับ	5	อยู่ที่ร้อยละ	4.58	แต่หำกพิจำรณำเฉพำะส่วนแบ่งกำรตลำดเฉพำะรถยนต์		บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับ	

2	อยู่ที่ร้อยละ	6.73

	 บริษัทประกันวินำศภยัยงัคงอำศัยช่องทำงตวัแทนเปน็ช่องทำงหลกัในกำรขยำยตลำด	อยำ่งไรก็ด	ีปัจจบัุน	บริษัทนำยหนำ้ประกันวินำศภยั

ออนไลน์	 (Online	Broker)	ได้เปิดตัวเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมำก	ซึ่งมีทั้งบริษัทที่เป็น	website	เปรียบเทียบให้ลูกค้ำเลือกซื้อได้หลำยบริษัทและบริษัทที่

เสนอขำยให้เฉพำะบริษัทประกันภยับริษัทเดยีว	คำดว่ำในอนำคต	บริษัทนำยหนำ้ประกันวินำศภยัออนไลนจ์ะเพ่ิมข้ึนอยำ่งตอ่เนื่อง	เนื่องดว้ยตอ้งกำร

เพิ่มศักยภำพในกำรเข้ำถึงลูกค้ำให้ได้มำกขึ้นในยุคของสังคมดิจิตอล
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แนวโน้มภ�วะอุตส�หกรรมและสภ�พก�รแข่งขันในอน�คต

	 1.	 แนวโน้มกำรเติบโตของอุตสำหกรรมประกันวินำศภัยคำดว่ำจะมีทิศทำงที่เป็นบวกอยู่	 แต่อำจมีอัตรำเติบโตที่ชะลอตัวลงจำกปี	 2561	

ทั้งนี้เนื่องจำกประเทศไทยยังคงเผชิญต่อควำมเส่ียงเหมือนหลำยประเทศทั่วโลกในเรื่องสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	ซึ่งขำดควำมชัดเจนว่ำจะยุติลงได้จริงหรือไม่และเมื่อไร		

	 2.	ในระยะยำว	อตุสำหกรรมประกันภยัยงัมศัีกยภำพทีจ่ะเจริญเตบิโตไดอ้กีมำก	ประเทศไทยตัง้อยู่ใจกลำงของกลุม่ประเทศอำเซียน	ถือว่ำ

มคีวำมไดเ้ปรียบในเชิงทีต่ัง้และภมูปิระเทศ	จงึเปน็ทีห่มำยตำของนกัลงทนุตำ่งประเทศในกำรเข้ำมำลงทนุในประเทศไทย	ถึงแมเ้ศรษฐกิจในประเทศ

สหรัฐอเมริกำได้แสดงสัญญำณในกำรฟื้นตัวแล้วก็ตำม	คำดว่ำอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในอนำคตไม่สำมำรถเทียบได้กับอัตรำกำรเติบโตทำง

เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้นอกจำกนีอ้ตัรำกำรเข้ำถึงของกำรประกันภยัของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัต่�ำเมื่อ

เทียบกับประเทศที่พัฒนำแล้วจึงมีโอกำสในกำรขยำยตัวอีกมำก

	 เรื่องทีท่ำ้ทำยตอ่ธรุกิจประกันวินำศภยัยงัคงเปน็เรื่องกำรรักษำควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขัน	ทำ่มกลำงกำรแข่งขันทีเ่ช่ียวกรำกพร้อมกับกฎ

ระเบยีบทีม่แีนวโนม้ว่ำจะมรีะดบัมำตรฐำนทีสู่งข้ึน	มหีลำยปจัจยัทีบ่ริษัทประกันภยัตอ้งพิจำรณำไปพร้อมๆกัน	ไมว่่ำจะเปน็ประเดน็ควำมเสีย่งเรื่อง

ภัยธรรมชำติที่อำจเกิดขึ้นได้อีกในอนำคต	หรือ	กำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน(AEC)	ซึ่งนอกจำกต้องเตรียมตัวป้องกันบริษัทประกันภัย

ต่ำงชำติไม่ให้เข้ำมำช่วงชิงตลำดในประเทศแล้ว	ยังต้องวำงแผนด�ำเนินกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศสมำชิกในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	ขณะ

เดียวกันก็ต้องระวังควำมเพียงพอของทุนตำมเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

	 เนื่องด้วยกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะท�ำให้กำรเคลื่อนย้ำยทุนและแรงงำนเสรีมำกข้ึน	 กำรคมนำคมสะดวกรวดเร็วข้ึนซ่ึง

จะมีผลต่อปริมำณกำรค้ำระหว่ำงกันตลอดจนรำยได้ประชำกรเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งนับเป็นโอกำสที่ดีของบริษัทประกันวินำศภัยเนื่องจำกเมื่อ

รำยได้ประชำกรต่อหัวมำกขึ้น	กำรซื้อประกันภัยก็จะเพิ่มขึ้นตำม	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอัตรำกำรเข้ำถึงกำรประกันภัย	(PENETRATION	RATE)	ใน

ประเทศอำเซียนยังอยู่ในระดับที่ต่�ำ	จึงยังมีโอกำสเติบโตได้อีกมำก	นอกจำกนี้ยังมีเรื่องที่ท้ำทำยส�ำหรับบริษัทประกันวินำศภัยในอนำคตเป็นอย่ำง

มำกและไม่สำมำรถมองข้ำมได้ก็คือกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเข้ำสู่ยุคของดิจิตอลและสังคมสูงอำยุ		ในยุคสังคม

ออนไลน์ที่ผู้คนต่ำงก็มีพฤติกรรมเร่งรีบ	 มีควำมอดทนต่อกำรรอคอยน้อยลงและกำรปฏิสัมพันธ์น้อยลง	 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่ำนี้ย่อมส่งผล

ต่อโครงสร้ำงของช่องทำงจ�ำหน่ำยและควำมพึงพอใจต่อบริกำรอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้	 จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ธุรกิจประกันวินำศภัยต้องปรับตัวให้ทัน

ต่อปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทุกมิติ	ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์	กำรจ�ำหน่ำยและกำรบริกำร	นอกจำกนี้สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับรวมของ

แต่ละประเภทก็จะเปลี่ยนไปในอนำคตเช่นกันเนื่องจำกโครงสร้ำงอำยุของประชำกรจะเริ่มเปลี่ยนไปโดยมีสัดส่วนของผู้สูงวัยมำกขึ้นเรื่อยๆจนเข้ำ

สู่สังคมสูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ภำยในปี	2567

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

 แหล่งที่ม�ของเงินทุน

 นโยบำยกำรจัดหำเงินทุน

	 ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	มีแหล่งที่มำของเงินทุนดังนี้   

1.	เงินกองทุน	ประกอบด้วย

	 1.	ทุนจดทะเบียน	หมำยถึง	ทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว	รวมทั้งส่วนเกินมูลค่ำหุ้นด้วย

	 2.	ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย	เป็นเงินส�ำรองที่กันไว้จำกก�ำไรสุทธิก่อนจ่ำยเงินปันผล

	 3.	ก�ำไรสุทธิคงเหลือจำกกำรจัดสรรแล้ว	ของรอบระยะเวลำบัญชีปัจจุบัน

2.	กระแสเงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำน			ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	ได้มำจำก	กำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัย	และ	ค่ำเบี้ยประกันภัย

ต่อ	จำกผู้เอำประกันภัย		ตัวแทน		นำยหน้ำ

3.	 เงินรับจำกกิจกรรมลงทุน	 บริษัทฯ	 จะน�ำเงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำนที่เหลือจำกกำรใช้จ่ำยตำมภำระผูกพันไปลงทุนตำมเงื่อนไขที่ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนด		ท�ำให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับ	และ	เงินปันผล	รวมทั้งก�ำไร

(ขำดทุน)	จำกกำรขำยหลักทรัพย์

4.	เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน	บริษัทฯได้ท�ำสัญญำเบิกเงินเกินบัญชีไว้กับธนำคำรพำณิชย์		เพื่อไว้ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนกรณีฉุกเฉิน	เช่น	กำรจ่ำย

ค่ำสินไหมรำยใหญ่ๆ		ณ		31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	ไม่มียอดเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

 นโยบำยกำรให้กู้ยืม

	 บริษัทฯ	ก�ำหนดนโยบำยกำรให้กู้ยืมตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย		เรื่อง

กำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินำศภัย
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	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 	 ยังไม่มีนโยบำยที่จะขยำยสินเชื่อไปให้แก่บุคคลภำยนอกแต่จะให้สินเชื่อแก่พนักงำนบริษัทฯที่กู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิกำร

เท่ำนั้น	ซึ่งถ้ำเป็นกำรกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อำศัย	บริษัทฯก็จะให้พนักงำนน�ำอสังหำริมทรัพย์นั้น	มำจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันด้วย

	 ส�ำหรับกำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์ที่จะน�ำมำจ�ำนองเป็นประกันนั้น	 บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	 	 คือใช้รำคำประเมินของกรมธนำรักษ์	 	 หรือ	 รำคำประเมินของนิติบุคคลที่นำยทะเบียนให้ควำม

เห็นชอบให้เป็นผู้ประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์	 หรือ	 รำคำที่ได้รับควำมเห็นชอบเป็นหนังสือจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกันภัย

	 -	กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรให้กู้ยืม

									บริษัทฯจะพิจำรณำกำรให้กู้ยืมโดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	

เรื่องกำรลงทนุประกอบธรุกิจอื่นของบริษัทประกันวินำศภยัอยำ่งเคร่งครัด	ตลอดจนมกีำรวิเครำะห์สนิเชื่อตำมหลกัวิชำกำรทีด่	ีมกีำรก�ำหนดเงื่อนไข

กำรผ่อนช�ำระที่สอดคล้องกับกระแสเงินที่ผู้กู้จะสำมำรถช�ำระหนี้ได้	รวมทั้งก�ำหนดดอกเบี้ยในอัตรำที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยง

 นโยบำยในกำรบริหำรสภำพคล่อง

	 บริษัทฯ		มีนโยบำยในกำรบริหำรสภำพคล่องให้เพียงพอและเหมำะสม	โดยกำรเร่งรัดกำรจัดเก็บเบี้ยค้ำงรับให้รวดเร็ว		เพื่อเตรียมสภำพ

คล่องส�ำหรับกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน			และมีกำรจัดท�ำประมำณกำรกระแสเงินสด	รับ	-	จ่ำย	ในแต่ละสัปดำห์	

เพื่อใหก้ำรบริหำรเงินเปน็ไปอยำ่งมปีระสิทธภิำพ	บริษัทฯ	เนน้ให้ควำมส�ำคญัตอ่หนีสิ้นระยะส้ันตวัหลกัทีม่ผีลตอ่สภำพคลอ่งคอื	คำ่สินไหมทดแทน

คำ้งจำ่ย	โดยบริษัทฯ	ไดจ้ดัสรรเงนิส่วนหนึง่ไปลงทนุในตรำสำรกำรเงนิระยะส้ันทีส่ำมำรถเปลีย่นเปน็เงินสดไดท้นัท	ีเช่น	เงนิฝำกในบญัชีออมทรัพย์

ของธนำคำรพำณิชย์	ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรจ่ำยช�ำระหนี้ระยะสั้น	ในส่วนที่ไม่สำมำรถประมำณกำรได้ล่วงหน้ำ

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	ในระยะ	3	ปีที่ผ่ำนมำ				บริษัทฯไม่มีข้อพิพำทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	

 ง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

								 --ไม่มี--
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 ท่ำมกลำงควำมเสี่ยงจำกหลำยปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกตลอดระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ	 เล็งเห็นควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะ

ต้องมีกลไกกำรบริหำรงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ	 ควบคู่กับกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวังอย่ำงสูง	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

สำมำรถเดินหน้ำต่อไปได้อย่ำงมั่นคง

	 บริษัทฯ	จึงมุ่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่น่ำพึงพอใจและควำมเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยมีกำรระบุปัจจัยเสี่ยงและแนวทำงกำรด�ำเนินกำรระยะสั้นและระยะยำว

	 กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในปี	 2561	 เน้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพภำยใน	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและกำร

แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี	 อีกทั้ง	 กำรประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยเป็นลักษณะธุรกิจที่จ�ำเป็นต้อง

รองรับควำมเสี่ยง	 หรือควำมเสียหำยที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ในอนำคต	 รวมถึงกำรด�ำรงเงินกองทุนให้เพียงพอตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	

ทั้งนี้	เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	กำรบริหำร 

ควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพจะสะท้อนถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในกำรประกอบธุรกิจ	 และเพื่อป้องกันและลดควำมสูญเสีย	 อันจะท�ำให้ธุรกิจ 

หยุดชะงัก	หรือด�ำเนินกิจกำรต่อไปไม่ได้

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)	เป็นผู้ก�ำหนดและทบทวน	

กรอบและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ	อย่ำงสม่�ำเสมอ	พร้อมทั้งก�ำกับดูแล	ติดตำมประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว	

เพื่อให้มัน่ใจว่ำผูบ้ริหำรและพนักงำนมกีำรระบคุวำมเส่ียง	ประเมนิและจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัส�ำหรับวำงมำตรกำรปอ้งกัน	แก้ไข	ควบคมุ	และจดักำร

ปัจจัยควำมเส่ียงทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ำยที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และเป็นระบบสอดคล้องกับมำตรฐำน	

(Committee	of	Sponsoring	Organization	of	 the	Treadway	Commission	 :	COSO)	ประกอบกับมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ในทุกไตรมำส	ทั้งนี้	มำตรกำรดังกล่ำวเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกฝ่ำยขององค์กรใช้กำร

บริหำรควำมเส่ียงเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนเพื่อป้องกันผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนจำกควำมไม่แน่นอน	 พร้อมกับสนับสนุน

ให้กำรด�ำเนินแผนกลยุทธ์เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

	 รวมทัง้ไดด้�ำเนนิกำรจดัท�ำดชันีช้ีวัดควำมเสีย่งหลกั	(Key	Risk	Indicator)	เพื่อใช้เปน็เครื่องเตอืนภยัลว่งหนำ้	และปรับปรุงประสทิธิภำพ

ของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Enterprise-wide	Risk	Management	System)	ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	อันเอื้อต่อกำรเชื่อมโยง

กำรจัดท�ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน	และระบบกำรบริหำรจัดกำรอื่นๆของบริษัทฯ

	 กรอบและนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง	วิธีกำรด�ำเนินงำน	และแผนกำรด�ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ		มีดังนี้	

	 1)	 มุ่งเน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบำยของบริษัทฯ	รวมทั้งชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัทฯ

	 2)	 จัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้

	 3)	 ให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 4)	 ส่งเสริมให้พนักงำนทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด	และให้หน่วยงำนน�ำไปเป็นแนวทำงและกลยุทธ์

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง		และจัดให้มีกำรอบรม	สื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับให้มีควำม

เข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรเป็นผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในงำนที่รับผิดชอบอีกด้วย

	 5)	 ตรวจสอบ	ตดิตำม	และประเมนิควำมเสีย่งทีจ่ะเกิดข้ึนตำมสภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปทัง้จำกปัจจยัภำยในและภำยนอกองคก์รอยำ่ง

ต่อเนื่อง

	 6)	 ส่งเสริมให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น�ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์มูลค่ำให้แก่องค์กร

	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำแผนภูมิควำมเส่ียง	 (Risk	 Map)	 เพื่อระบุและประเมินปัจจัยควำมเส่ียง	 (Risk	 Factors)	 ที่มีผลกระทบต่อกำร 

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ก�ำหนดตัวชี้วัดควำมเสี่ยง	 (Key	Risk	 Indicators:	 KRIs)	 และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	Appetite)	 ส�ำหรับ 

ทกุปจัจยัควำมเสีย่ง	เพื่อตดิตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรับได	้และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ทรำบอยำ่งตอ่เนื่อง	ทัง้นี	้

ก็เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 สอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักกำรบรรษัทภิบำล	 และด�ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย 

กฎระเบียบ	และข้อบังคับของทำงกำร	อย่ำงเคร่งครัดอีกด้วย

	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญตลอดจนแนวทำงป้องกันและแก้ไข	สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1. คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ (Strategic Risk)

	 เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรก�ำหนดแผนกลยุทธ์	 	 แผนด�ำเนินงำน	 และกำรน�ำไปปฏิบัติอย่ำงไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย

ภำยในและภำยนอก	ส่งผลให้ไม่บรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้	
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 ปัจจัยเส่ียงที่บริษัทฯ	 น�ำมำพิจำรณำในกำรก�ำหนดแผนกลยุทธ์	 ได้แก่	 จ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ใน 

แผนกลยุทธ์		สัดส่วนรำยได้ไม่ตรงตำมแผนกลยุทธ์		เป้ำหมำยกำรเติบโตไม่เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้		ระดับควำมรุนแรงในกำรแข่งขัน

ของธุรกิจประกันภัย		กำรพึ่งพิงรำยได้เบี้ยประกันภัยจำกช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งมำกเกินไป	ซึ่งปัจจัยที่กล่ำวมำนี้	ล้วนส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน

ธุรกิจไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม	 	 ซ่ึงในอนำคตนั้นมีแนวโน้มสูงที่บริษัทฯประกันภัยจะรวมเข้ำด้วยกันหรือไม่ก็ร่วมลงทุนกับบริษัทฯประกันภัยต่ำงชำติ 

เพื่อที่จะเสริมฐำนทุนและควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันภัย

 ก�รบริห�ร/จัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ 

	 บริษัทฯ	 บริหำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์	 โดยพิจำรณำถึงเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์	 และทิศทำงกำรด�ำเนินงำน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 โดยวำงแผนกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงำน	ซึ่งผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและ

อนุมัติแผนงำนต่ำงๆ	 โดยจัดให้มีโครงสร้ำงกำรจัดกำรภำยในองค์กร	 บุคลำกร	 งบประมำณ	 ระบบข้อมูลสำรสนเทศ	 ระบบกำรติดตำมผล	 และ

ควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมเหมำะสม	พร้อมทั้ง	ก�ำหนดสัญญำณเตือนในกรณีที่กำรด�ำเนินงำนมีแนวโน้มไม่เป็นไปตำมแผน	เพื่อให้สำมำรถ 

ปรับเปลีย่นแผนกลยทุธ์ใหส้อดคล้องกับสภำวกำรณท์ีเ่ปล่ียนแปลงไป	และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบริษัทฯ	ก�ำลงัด�ำเนนิงำนมำในทศิทำงทีถู่กตอ้งและเปน็ไปตำม 

เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังค�ำนึงถึงควำมเส่ียงจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 (AEC)	 ที่อำจมี 

ผลกระทบตอ่กำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษัทฯ	เนื่องจำกจ�ำนวนบริษัทฯรับประกันภยัตำ่งประเทศทีเ่ข้ำมำด�ำเนนิธรุกิจภำยในประเทศจะมำกข้ึน	โดยเฉพำะ 

บริษัทรับประกันภัยต่ำงประเทศที่มีควำมมั่นคงและมีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินสูง	 ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจรุนแรงข้ึน	 และท�ำให้ 

รำยไดจ้ำกกำรรับประกันภยัของบริษัทฯ	อำจลดลงหรือไมเ่ปน็ไปตำมคำดกำรณ์ได	้	บริษัทฯ	จงึไดม้กีำรปรับปรุงกลยทุธก์ำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง

กับทิศทำงของอุตสำหกรรมประกันภัยในปัจจุบันโดยมีกำรพัฒนำรูปแบบกรมธรรม์ให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน	 เพื่อให้สำมำรถตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 หรือพัฒนำช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยใหม่ๆ	 เพื่อกำรเข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึ้น	 ในช่วง	 10	 ปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ	 ได้เริ่มพัฒนำ 

ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้นตำมล�ำดับโดยได้รุกขยำยงำนด้ำน	Non	Motor	มำกขึ้นรวมถึงได้สร้ำงควำมแตกต่ำงทั้งกำรบริกำรและ

ผลิตภัณฑ์	

	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะของตรำสินค้ำให้มีควำมโดดเด่นและแข็งแกร่ง	 (Strong	 Brand	 Value)	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มควำม 

หลำกหลำยของรูปแบบผลิตภัณฑ์	 เพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย	 กำรจัดตั้งศูนย์	 Call	 Center	 เบอร์เดียวทั่วไทย	 รวมทั้งกำรกำรันตีกำรไปถึง 

สถำนที่เกิดเหตุเร็ว	 ซ่ึงเป็นตัวอย่ำงในสิ่งที่บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมประทับใจให้ลูกค้ำ	 อีกทั้ง	 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 

บริษัทฯ	 สำมำรถพัฒนำกำรบริกำรให้ดียิ่งข้ึน	 เนื่องจำกบริษัทฯ	 ด�ำเนินนโยบำยกำรก�ำหนดรำคำหรืออัตรำเบ้ียประกันให้เพียงพอ	 จึงสำมำรถ 

น�ำก�ำไรมำพัฒนำศักยภำพขององค์กรให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง			

 2. คว�มเสี่ยงของภัยที่เกิดจ�กก�รรับประกันภัย (Insurance Risk)

	 เปน็ควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกควำมผนัผวนของควำมถ่ี	ควำมรุนแรง	และเวลำทีเ่กิดควำมเสียหำยทีเ่บีย่งเบนจำกสมมตุฐิำนที่ใช้ ในกำรก�ำหนด

อัตรำเบี้ยประกันภัย		กำรค�ำนวณเงินส�ำรองประกันภัยและกำรพิจำรณำรับประกันภัย

	 ปัจจัยเส่ียงที่เกิดจำกกำรรับประกันภัยที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	 คือ	 กำรเปลี่ยนแปลงของระดับควำมถ่ีและควำมรุนแรงของภัยที่บริษัทฯ 

รับโอนควำมเสี่ยง	ทั้งจำกภัยธรรมชำติ	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัญหำสิ่งแวดล้อม	กำรก�ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย	กำรกระจุกตัว

ของภัยที่รับไว้	 ค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำสมมติฐำนที่ก�ำหนดไว้	 กำรจัดสรรเงินส�ำรองเบ้ียประกันภัยและเงินส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน	 กำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอำประกันภัย	และ	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ	โดยอำจส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนค่ำสินไหมทดแทนและ

กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคต	

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รประกันภัย

	 เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนนี้	บริษัทฯ	จึงได้วำงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรับประกันภัยอย่ำงละเอียดและรอบคอบ		มีกำรก�ำหนด

เงื่อนไขควำมคุม้ครองทีเ่หมำะสมกับควำมเส่ียงภยัทีแ่ทจ้ริง	โดยพจิำรณำจำกสถิตข้ิอมลูกำรเกิดอบุตัเิหตแุละอตัรำสินไหมของรถยนตแ์ตล่ะประเภท

มำเทียบเคียงกับข้อมูลของอุตสำหกรรม	 อีกทั้ง	 ยังมีกำรควบคุมและติดตำมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับเบี้ยประกันภัยและ

เงื่อนไขควำมคุ้มครองให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 จำกกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เพ่ิมข้ึนของภำครัฐ 

ท�ำใหบ้ริษัทฯ	มโีอกำสเตบิโตจำกกำรรับประกันภยัโครงกำรตำ่งๆ	ทีจ่ะเกิดข้ึน	ดงันัน้	บริษัทฯ	จงึตอ้งมกีำรก�ำหนดและทบทวนแนวทำงกำรรับประกันภยั 

ส�ำหรับโครงกำรเหล่ำนี้โดยเฉพำะ	เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รจัดก�รสินไหมและก�รสำ�รองค่�สินไหมทดแทน

	 บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรสินไหมทดแทน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำมสถำนะของกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน		ปรับปรุง

มำตรฐำนกำรจัดกำรสินไหมให้มีควำมรัดกุม	เป็นธรรม	และคล่องตัวมำก	โดยได้ ใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป	ค�ำนวณ

และรับรองโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญำต	 มีกำรติดตำมและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของเงินส�ำรอง	 เพื่อพิจำรณำปัจจัยเสี่ยง 

ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรตั้งเงินส�ำรองของบริษัทฯ	 อย่ำงสม่�ำเสมอ	 เพื่อให้แน่ใจว่ำ	 เงินส�ำรองที่ตั้งไว้เพียงพอส�ำหรับภำระผูกพันที่บริษัทฯมีต่อ 

ผู้เอำประกันภัยในอนำคต	และให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัยสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของเงินส�ำรองประกันภัย	
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 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รประกันภัยต่อ

	 บริษัทฯ	ยงัคงค�ำนงึถึงกำรกระจกุตวัจำกกำรรับประกันภยัและกำรท�ำประกันภยัตอ่	โดยกระจำยควำมเส่ียงในกำรรับประกันภยัจำกลกูคำ้

ในกลุ่มต่ำงๆ	 และมีกำรโอนควำมเส่ียงไปยังบริษัทฯรับประกันภัยต่อผ่ำนสัญญำประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญำล่วงหน้ำรำยปี	 และวิธีที่เป็นกำร 

ท�ำเฉพำะรำย	โดยเนน้บริษัทรับประกันภยัตอ่ทีม่คีวำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเป็นหลกั		เพื่อบริหำรพอร์ตกำรรับประกันภยัใหม้สัีดส่วนของกำรประกันภยั 

อย่ำงเหมำะสม	ทั้งในด้ำนผลรวมของผลกำรพิจำรณำรับประกันภัย	และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทฯ

	 นอกจำกนี้	ควำมเสี่ยงภัยอันอำจเกิดจำกอุบัติภัยรุนแรง	ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้	ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกข้อหนึ่งที่ไม่สำมำรถมองข้ำมได ้

เนื่องจำกอำจส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของบริษัทฯ	 ได้	 ดังนั้นบริษัทฯจึงจัดให้มีกำรกระจำยควำมเส่ียงภัยตำมหลักวิชำกำรของกำรประกันภัย		

เพื่อให้บริษัทฯ	 มีควำมสำมำรถรองรับเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยใหญ่ที่อำจเกิดข้ึน	 	 เช่น	 อุทกภัย	 วำตภัย	 พิบัติภัยต่ำงๆ	 โดยมีกำรจัดซ้ือสัญญำ

ประกันภัยต่อ	 Excess	 Of	 Loss	 ส�ำหรับกำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ	 ซ่ึงบริษัทฯ	 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์รำยใหญ่ในอุตสำหกรรมนั้น 

ในปี	2561	บริษัทฯได้ซื้อประกันต่อแบบ	Excess	of	Loss	โดยจ�ำกัดควำมรับผิดชอบสูงสุดของผู้รับประกันภัยต่อให้สูงถึงไม่เกิน	190	ล้ำนบำท

ต่อ	1	เหตุกำรณ์	เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ	โดยโอนควำมรับผิดให้กับผู้รับประกันต่อ	เนื่องจำกบริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำควำมต้องกำร

ของประชำชนในกำรซื้อประกันภัยรถยนต์ส�ำหรับควำมเสียหำยจำกน้�ำท่วมมีเพิ่มขึ้น		

 3. คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity Risk)

	 เปน็ควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกกำรทีบ่ริษัทฯไมส่ำมำรถช�ำระหนีสิ้นหรือภำระผกูพันเมื่อถึงก�ำหนด	เนื่องจำกไมส่ำมำรถเปลีย่นสินทรัพย์ใหเ้ปน็

เงินสดได้	หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอ	หรือสำมำรถจัดหำเงินทุนได้แต่มีต้นทุนที่สูงเกินกว่ำที่จะยอมรับได้	

 เพื่อเป็นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรส�ำรองเงินกองทุนที่มำกพอที่จะรองรับกำรประกอบธุรกิจ	 ตลอดจนรองรับเหตุกำรณ ์

ที่ไมค่ำดคดิทีอ่ำจจะเกิดขึ้น	และเปน็เงินกองทนุทีส่ร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผู้เอำประกนัภยัว่ำบรษิทัฯ	สำมำรถปฏิบตัติำมภำระผกูพนัได้		อกีทัง้	ยงัจดั 

ให้มีแหล่งเงินทุนส�ำรอง	 ได้แก่	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	 วงเงินกู้ระยะสั้นกับธนำคำรพำณิชย์ที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทันทีหำกมีค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนเหนือ 

ควำมคำดหมำยซ่ึงเพียงพอที่จะรองรับควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องนี้ได้	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงประกอบกับ 

มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพสำมำรถรักษำระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมตลอดเวลำ	 ท�ำให้เช่ือมั่นว่ำควำมเสี่ยงด้ำน 

สภำพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้	

	 อยำ่งไรก็ตำม	กำรด�ำรงเงนิกองทนุทีม่ำกเกินไปอำจท�ำให้บริษัทฯ	เสียโอกำสในกำรน�ำเงินกองทนุน้ีไปบริหำรจดักำรเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	 ตำมประกำศนำยทะเบียนเรื่อง	 กำรด�ำรงเงินกองทุนของบริษัทฯประกันวินำศภัยตำมระดับควำมเสี่ยง	 ลงวันที่	 31	 สิงหำคม	 2554 

ได้ก�ำหนดว่ำ	ตั้งแต่	1	มกรำคม	2556	เป็นต้นไป	บริษัทฯ	จะต้องมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่�ำกว่ำ	ร้อยละ	140		โดยข้อมูล 

ณ	30	กันยำยน	2561	บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนดังกล่ำวที่ร้อยละ	696.10	และ	บริษัทฯ	ยังคงมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดเป็นจ�ำนวน

ถึง	6,836.70	ล้ำนบำท

 4. คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติก�ร (Operational Risk)

	 เป็นควำมเส่ียงที่อำจเกิดจำกควำมผิดพลำดในกำรด�ำเนินงำนซ่ึงอำจมีสำเหตุมำจำกประสิทธิภำพของบุคลำกรหรือระบบงำนซ่ึง 

หมำยรวมถึงระบบกำรตดิตำมควบคุม	และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ	ผลของควำมเส่ียงดงักลำ่วอำจเปน็ควำมเสียหำยทีวั่ดคำ่เปน็จ�ำนวนเงนิได	้	

หรือควำมเสียหำยที่ไม่สำมำรถวัดมูลค่ำเป็นตัวเงินได้	เช่น	ควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์ชื่อเสียงอันดีงำมของบริษัทฯ

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี	โดยมีกำรควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนใน

ทุกหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง	มีกำรจัดสรรบุคลำกรอย่ำงเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตำมลักษณะงำน	อีกทั้งยังมีกำรวำงระบบให้พนักงำนสำมำรถ

ท�ำงำนทดแทนกันได้	ไม่ว่ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร	ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปได้อย่ำงต่อเนื่อง	รวมถึงมีกำรจัดอบรมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจในควำมรู้ ในทุกสำขำวิชำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	ตลอดจนพัฒนำปรับปรุงระบบงำนให้ทันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	 ยังก�ำหนดให้ทุกหน่วยงำนรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนตนเอง	

พร้อมทั้งยังปลูกฝังควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรในระดับพนักงำน	รวมถึงกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วย

	 ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมเส่ียงจำกปัจจัยภำยนอก	 บริษัทฯ	 มีกำรจัดท�ำแผนรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	

(Business	Continuity	Plan)	 โดยมีสถำนที่ท�ำงำนส�ำรองและศูนย์ข้อมูลส�ำรองที่พร้อมใช้ได้ทันที	และมีกำรรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของ

พนักงำนเชื่อมมำจำกส่วนกลำง	 (Server)	 ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทฯ	 สำมำรถลดผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน	 และท�ำให้ธุรกิจของบริษัทฯ	 สำมำรถด�ำเนิน 

ต่อไปได้	แม้ต้องเผชิญกับสภำวะฉุกเฉิน

	 ทัง้นี	้ไดม้กีำรจดัท�ำรำยงำนและประเมนิควำมเส่ียงจำกกระบวนงำน/กิจกรรมหลกัของบริษัทฯ	อยำ่งตอ่เนื่อง	ซ่ึงประกอบดว้ย	กระบวนกำร

หำรำยได้จำกกำรรับประกันภัย	 และกระบวนกำรจัดกำรสินไหมทดแทน	 ซ่ึงผลกำรประเมินควำมเส่ียงได้ถูกน�ำเสนอต่อ	 กรรมกำรผู้จัดกำรและ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ	 	 ทั้งนี้	 ยังได้ก�ำหนดให้มีระบบกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมภำยใน	 ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลโดย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพื่อลดควำมเส่ียงดำ้นกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ	ซ่ึงฝำ่ยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ	จะเปน็ผูต้รวจสอบกำรปฏบิตังิำน 



23รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ทุกๆด้ำน	 รวมทั้งกำรตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศพร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุงระบบและกระบวนกำรท�ำงำน	 เพื่อให้เกิด 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรให้น้อยที่สุด	นอกจำกนี้หน่วยงำนทุกระดับในบริษัทฯ	ยังถือเป็นภำรกิจส�ำคัญที่จะต้องติดตำม	ควบคุม	และประเมินผล

ด้ำนปฏิบัติกำรเพื่อให้ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรอยู่ในระดับที่ควบคุมได้		

	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำรก�ำหนดแผนรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	 ก�ำหนดข้ันตอนวิธีปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำร	 ก�ำหนดระบบงำน 

ทีส่�ำคญั	ทัง้ระบบงำนทีบ่ริษัทฯใช้บริกำรจำกผู้ ให้บริกำรภำยนอกและปรับปรุงใหเ้ปน็ปจัจบุนัเสมอ	เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมกับขนำดและควำมซับซ้อน

ของธรุกิจ	และครอบคลุมกำรหยดุชะงักทีอ่ำจเกิดข้ึนในทกุสถำนกำรณ	์รวมถึง	กรณเีกิดเหตกุำรณเ์ปน็เวลำนำนหรือสง่ผลในวงกว้ำง	อกีทัง้	บริษัทฯ	

ยังได้จัดให้มีกำรสื่อสำรฝึกอบรมอย่ำงสม่�ำเสมอ	 เพื่อให้บุคลำกรทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำแผนรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อรองรับงำนที่ส�ำคัญของฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบและมีควำมเข้ำใจรับทรำบแนวทำงในกำรปฏิบัติภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินหำกเกิดเหตุกำรณ์ 

หยุดชะงัก

 5. คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด (Market Risk)

	 รำยได้หลักของธุรกิจประกันวินำศภัยอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจำกรำยได้จำกกำรรับประกันภัยคือรำยได้จำกกำรลงทุน	 ดังนั้นกำรน�ำเบ้ีย

ประกันภยัรับไปลงทนุเพื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนจำกกำรลงทนุจงึเปน็ส่ิงส�ำคญัของกำรประกอบธรุกิจประกันวินำศภยั	ซ่ึงตอ้งอำศยัควำมเช่ียวชำญ

และรอบคอบ	 กำรลงทุนของบริษัทฯอยู่ภำยใต้กำรดูแลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	 เป็นไปตำม 

หลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธรุกิจประกันภยั	เรื่อง	กำรลงทนุประกอบธรุกิจอื่นของบริษัทประกันวินำศภยั

	 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด	 เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำดของสินทรัพย์ที่ลงทุนอันเกิดข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ของอัตรำดอกเบี้ย	อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ	รำคำตรำสำรทุนและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์

	 บริษัทฯมีคณะกรรมกำรลงทุนเป็นผู้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรลงทุนและกรอบนโยบำยกำรลงทุนที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ	 คณะกรรมกำรลงทุนก�ำกับดูแลให้สัดส่วนกำรลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์(Asset	 Allocation)	 เหมำะสมสอดคล้องกับควำมเส่ียง 

ของบริษัทฯที่ยอมรับได้และเงินกองทุนต้องด�ำรงไว้ตำมกฎเกณฑ์กำรด�ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียงและก�ำกับดูแลกำรลงทุนของบริษัทฯ

ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมของบริษัทฯ	โดยเน้นกำรลงทุนหลักทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยงต่�ำ	มีควำมมั่นคง	ให้ผลตอบแทนในอัตรำ

ที่เหมำะสมและสม่�ำเสมอ	 คณะกรรมกำรลงทุนยังพิจำรณำอนุมัติสัดส่วนสูงสุดที่ลงทุนได้ ในของแต่ละประเภทหลักทรัพย์หรือรำยหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้บริษัทฯได้ว่ำจ้ำงผู้มีประสบกำรณ์และเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรลงทุน	 คือ	 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย	 จ�ำกัด	 ให้เป็นผู้บริหำร 

เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทฯ	บำงส่วนด้วย

	 ส�ำหรับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ	 นั้นมีปัจจัยเส่ียงจำกกรณีควำมผันผวนของรำคำในตลำดหลักทรัพย์ฯ	

กำรลงทนุในตรำสำรทนุส่วนใหญข่องบริษัทฯเปน็กำรลงทนุระยะยำว	ซ่ึงจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพยท์ีม่ปัีจจยัพ้ืนฐำนด	ีมฐีำนะทำงกำรเงินทีแ่ข็งแกร่ง	

และมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร	บริษัทฯมกีำรทบทวนสัดส่วนกำรลงทนุในตรำสำรทนุอยำ่งสม่�ำเสมอให้สอดคลอ้งกับภำวะตลำดและควำมเส่ียงที่

บริษัทฯยอมรับได้	อ้ำงอิงผลกำรทดสอบภำวะวิกฤต	(Stress	Test)	ที่จัดท�ำขึ้นเสนอต่อ	คปภ.	เพื่อให้มั่นใจว่ำพอร์ตกำรลงทุนของบริษัทฯ	สำมำรถ

รองรับควำมผันผวนที่อำจเกิดข้ึนจำกรำคำตลำดเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 บริษัทฯ	 มียอดก�ำไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจำก 

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของเงินลงทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น	80.64	ล้ำนบำท	ซึ่งแสดงยอดอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ

	 ส�ำหรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้นั้น	บริษัทฯมีควำมเสี่ยงที่มูลค่ำตรำสำรหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลง

ของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด	 บริษัทฯ	 ได้ติดตำมและวิเครำะห์ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรและอัตรำผลตอบแทนในตลำด

ตรำสำรหนีอ้ยำ่งใกลชิ้ด	เพื่อก�ำหนดสัดส่วนและอำยเุฉลีย่ตรำสำรหน้ีอยำ่งเหมำะสม	ทัง้นีบ้ริษัทฯลงทนุในตรำสำรหนีส่้วนใหญท่ีม่อีำยคุรบก�ำหนด

ของตรำสำรไม่เกิน	5	ปี	ส่งผลให้ได้รับผลกระทบต่อรำคำตรำสำรหนี้อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่�ำ

	 ส�ำหรับควำมเส่ียงกำรลงทนุในหลกัทรัพยต์ำ่งประเทศ	บริษัทฯมคีวำมเส่ียงทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นสกุลเงนิตำ่ง

ประเทศ	บริษัทฯมนีโยบำยปอ้งกันควำมเสีย่งควำมผันผวนจำกอตัรำแลกเปลีย่นของสินทรัพยท์ีล่งทนุในสกุลเงินตำ่งประเทศบำงส่วน		โดยกำรเข้ำ

ท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับธนำคำรพำณิชย์

	 ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดยังขึ้นกับปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้	เช่น	สภำพเศรษฐกิจ	กำรเงิน	กำรคลัง	และกำรเมือง	อันเกิดจำก 

ทั้งในและต่ำงประเทศ	 รวมทั้งควำมเช่ือมั่นในกำรลงทุนของนักลงทุน	 และบำงปัจจัยสำมำรถคำดกำรณ์ได้ยำก	 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ 

ไดต้ดิตำมและวิเครำะหข้์อมลูข่ำวสำรดำ้นตลำดเงินและตลำดทนุอยำ่งใกลชิ้ด	เพื่อจะไดด้�ำเนนิกำรปรับพอร์ตกำรลงทนุให้สอดคลอ้งกับภำวะตลำด 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงทันท่วงที

 6. คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (Credit Risk) 

เป็นควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกคูส่ญัญำไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมภำระทีต่กลงไว้กับบริษัทฯ	รวมถึงโอกำสทีคู่ส่ญัญำจะถูกปรับลดอนัดบัควำมนำ่เชื่อถือ	ปัจจยั

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่ส�ำคัญของบริษัทฯคือ	 ผู้รับประกันภัยต่อไม่สำมำรถช�ำระค่ำสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯได้	 และ	 ตัวแทนหรือนำยหน้ำ 

ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรจ่ำยช�ำระค่ำเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ	 	 ดังน้ันเพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงในด้ำนกำรบริหำรกำรจัดเก็บเบี้ย 

ประกันภัย	บริษัทฯ	จึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำมำตรกำรควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยงดังนี้



รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)24

	 -	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกตัวแทนอย่ำงรัดกุม	 กล่ำวคือนอกจำกพิจำรณำศักยภำพในด้ำนกำรขำยแล้ว	 บริษัทฯ 

ยังพิจำรณำรวมไปถึงสถำนภำพทำงกำรเงิน	 ประวัติในกำรประกอบธุรกิจ	 และควำมสำมำรถในกำรช�ำระเบ้ีย	 ตลอดจนก�ำหนดให้ตัวแทนต้องมี 

หลักทรัพย์หรือบุคคลค้�ำประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ	เป็นผู้ก�ำหนด

	 -	 จัดตั้งหน่วยงำนติดตำมทวงถำมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ	 โดยก�ำหนดมำตรกำรวิธีกำรทวงถำมหน้ี	 และระยะเวลำกำรให้เครดิตที่ 

เหมำะสม	ควบคุมไม่ให้ตัวแทน	หรือ	นำยหน้ำมีเบี้ยประกันภัยค้ำงรับเกินกว่ำวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้		ตรวจสอบระบบบัญชีเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ	

และรำยงำนผลกำรตดิตำมทวงถำมใหก้รรมกำรบริษัทฯ	รับทรำบทกุๆ	เดอืน		กรณทีีเ่ก็บเงินไมไ่ด	้บริษัทฯ	จะด�ำเนนิกำรยกเลกิกรมธรรม	์โดยปฏบิตัิ

ตำมระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	 อย่ำงเคร่งครัด	 และ	 มีกำรก�ำหนดมำตรกำร		

เพื่อจะเพ่ิมสัดส่วนเบีย้ประกันภยัค้ำงรับใหส้ำมำรถประเมนิรำคำตำมระเบยีบข้อบงัคบัของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกันภัยได้	โดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำมเร่งรัดและขอควำมร่วมมือกับตัวแทนมำกยิ่งขึ้น

 7. คว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงลูกค้�ร�ยใหญ่

	 บริษัทฯ	 มีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยหลำยช่องทำง	 โดยพยำยำมขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทฯ	 ให้กว้ำงข้ึนเพื่อลดควำมเส่ียงในกำรพ่ึงพำ 

ยอดเบีย้ประกันจำกบคุคล	ตวัแทน	หรือ	นติบิคุคลใดบคุคลหนึง่มำกเกินไป		ปัจจบัุนกำรประกันภยัรถยนต์โดยอำศัยตวัแทนหรือนิตบิคุคลรำยใหญ่

ของบริษัทฯ	อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ		โดยยอดเบี้ยประกันสูงสุดของตัวแทน	10	อันดับแรก	เทียบกับมูลค่ำเบี้ยประกันภัยรวมเฉลี่ยทั้งปี	2561	อยู่ที่

อตัรำร้อยละ	30.87	เพิม่ข้ึนจำกปทีีแ่ลว้ทีม่อีตัรำเทำ่กับร้อยละ	27.52	โดยในปปีจัจบุนัรำยทีสู่งสดุ	บริษัทฯ	มอีตัรำพ่ึงพงิเบีย้ประกันอยูท่ี	่ร้อยละ	7.56

 8. คว�มเสี่ยงในด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง และ คว�มปลอดภัยของระบบข้อมูลส�รสนเทศ

		 บริษัทฯ	มฐีำนข้อมลูลกูคำ้เปน็จ�ำนวนมำกและจดัเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์		ข้อมลูส�ำคญัและข้อมลูสถิตติำ่งๆจดัไดว่้ำมคีวำมส�ำคญัตอ่

กำรด�ำเนินงำน	ดังนั้นหำกมีเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ฐำนข้อมูลดังกล่ำวเกิดควำมสูญเสีย	หรือ	เสียหำย	เช่น	กรณีเกิดอัคคีภัย		เกิดน้�ำท่วม		แผ่นดินไหว 

ระบบไฟฟ้ำขัดข้อง	 ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สำมำรถใช้งำนได้	 ก็จะส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นกำร

ป้องกันควำมเส่ียงด้ำนนี้	 บริษัทฯจึงได้ด�ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อจัดท�ำแผนรองรับเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนกับองค์กร 

โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรองไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่จังหวัดชลบุรี	เพื่อให้มั่นใจว่ำจะไม่เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน	

	 นอกจำกนั้นบริษัทฯยังได้จัดให้มีระบบส�ำรองไฟ	 (UPS)	 ไว้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉินระยะส้ันรวมทั้งระบบส�ำรองไฟจำกเครื่องผลิตไฟฟ้ำ 

(Generator)	 ในกรณีที่ไฟฟ้ำจำกสถำนีจ่ำยไฟดับเป็นระยะเวลำนำน,	 จัดให้มีระบบสแกนลำยน้ิวมือก่อนเข้ำห้อง	 และมีกำรบันทึกกำรเข้ำ-ออก 

ของเจ้ำหน้ำที่	วิศวกรระบบของบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์	ที่เข้ำมำตรวจสอบกำรท�ำงำนของระบบ	Hardware	และ	Software	เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่

ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญำตเข้ำไปในพื้นที่ดังกล่ำว

	 นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดข้ึนจำกกำรร่ัวไหลของฐำนข้อมูลลูกค้ำไปยังแหล่งอื่น	 บริษัทฯ	 ยังได้ก�ำหนด

มำตรกำรในกำรเข้ำถึงข้อมูลในแต่ละล�ำดับช้ันตำมอ�ำนำจที่มีกำรมอบหมำยเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีกำรร่ัวไหลของข้อมูลไปยังบุคคล

ภำยนอก	มกีำรตดิตัง้ระบบซอฟตแ์วร์ปอ้งกันผูบ้กุรุก	(Fire	Wall)	และระบบกำรตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์	โดยมกีำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  

อย่ำงสม่�ำเสมอเพื่อให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 9. คว�มเสี่ยงจ�กก�รมีผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่มีอำ�น�จกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�ร

	 บริษัทฯ	มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	ได้แก่กลุ่มตระกูลดุษฎีสุรพจน์	โดย	ณ	วันที่	9	มีนำคม	2561	ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

62.32	 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วท�ำให้สำมำรถที่จะควบคุมกำรลงมติผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่องส�ำคัญต่ำงๆ	 ได้	 ดังน้ันผู้ถือหุ้นรำยอื่น 

อำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้

	 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งบุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระและมีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัทฯ	จ�ำนวน	3	ท่ำน 

โดยกรรมกำรอสิระทัง้	3	ทำ่นรับหนำ้ทีเ่ปน็คณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย	เพื่อท�ำหนำ้ทีต่รวจสอบและพิจำรณำเพื่อลดควำมเส่ียงและป้องกันมใิหเ้กิด

รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	ดูแลก�ำกับเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และ	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย	์(ก.ล.ต.)	ทัง้นี	้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผล	และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ	อีกทั้งยังท�ำให้กำรบริหำรของบริษัทฯ	มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด		10		รำยแรก	ณ	วันที่		9		มีนำคม	2561	(Record	Date)

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร		หรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	ดังนี้

หม�ยเหตุ 	 ณ		วันที่	9	มีนำคม	2561		กลุ่มผู้ถือหุ้นตระกูลดุษฎีสุรพจน์	มีจ�ำนวนรวม	8	ท่ำน	และมีสัดส่วนกำรถือหุ้น	ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

	 ในบริษัทฯ	ดังนี้

	 นำงศิวะพร	 ดุษฎีสุรพจน์				จ�ำนวนหุ้นที่ถือ		29,535,080			หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ			14.77

	 นำยเรืองวิทย์		 ดุษฎีสุรพจน์				จ�ำนวนหุ้นที่ถือ		25,693,220			หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ			12.85

	 นำยเรืองเดช	 ดุษฎีสุรพจน์				จ�ำนวนหุ้นที่ถือ		25,537,510			หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ			12.77

	 นำงวิจิตรำ	 ดุษฎีสุรพจน์				จ�ำนวนหุ้นที่ถือ		14,807,730				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ				7.40

	 นำงอัญชุลี	 คุณวิบูลย์					 จ�ำนวนหุ้นที่ถือ		14,791,240				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ				7.40

	 นำงสุวิมล	 ชยวรประภำ				จ�ำนวนหุ้นที่ถือ		14,267,540				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ				7.13

	 นำงวัชรำวรรณ				 ดุษฎีสุรพจน์				จ�ำนวนหุ้นที่ถือ								6,090				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ				0.00

	 นำยประเสริฐ							 ดุษฎีสุรพจน์				จ�ำนวนหุ้นที่ถือ								3,650				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ				0.00

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

											บริษัทฯ	มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่เกินร้อยละ	60		ของก�ำไรสุทธิ	หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่ำงสม่�ำเสมอ

ตลอดมำ

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ณ	วันที่	9	มีนำคม	2561

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ %

ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 72,608,278 36.30

บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด 50,037,760 25.02

MINDO	ASIA	INVESTMENTS	LIMITED 21,750,000 10.88

EUROCLEAR	NOMINEES	LIMITED 21,749,990 10.87

ตระกูลรอดลอยทุกข์ 4,375,640 2.19

ตระกูลอัษฎำธร 2,495,210 1.25

SMK	HOLDING	LIMITED 1,996,022 1.00

MR.YUE	KWOK-LEUNG 1,729,000 0.86

UOB	KAY	HIAN	(HONG	KONG)	LIMITED	-	Client	Account 1,689,150 0.84

ตระกูลเริงพิทยำ 1,540,330 0.77

																						กลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ		วันที่		9	มีนำคม	2561 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561

จ�ำนวนกรรมกำรบริษัทฯที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจ�ำนวนหุ้นที่ถือ %

1.	ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 124,642,060 62.32 4	ท่ำน

2.	MINDO	ASIA	INVESTMENTS	LIMITED 21,750,000 10.88 1	ท่ำน

3.	LEAPFROG	THAILAND	HOLDINGS	LIMITED 21,749,990 10.87 -



รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)26

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมก�รบริษัท  

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	คณะกรรมกำรบริษัทฯประกอบด้วยกรรมกำร	10	ท่ำน	ซึ่งมีรำยนำมดังต่อไปนี้

หม�ยเหตุ							
/1
นำงสำวองค์อร	สมประสงค์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 												ครั้งที่	1/2561	วันที่	22	กุมภำพันธ์	2561	แทนนำยสจวต	ไมเคิล	แลงด็อน

บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯในฐำนะตัวแทนผู้ถือหุ้น	มีหน้ำที่ในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	นโยบำย	และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ		ตลอดจน

ก�ำกับดูแลกำรบริหำรงำน		และติดตำมให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ	โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ	ซึ่ง

รวมถึงกำรด�ำเนินงำนดังต่อไปนี้	

	 1.	มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ

	 2.	มีหน้ำที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์	 และทิศทำงของบริษัทฯ	 ตลอดจนร่วมผลักดันวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์และแผนงำน	 เพื่อให้กิจกำรก้ำวหน้ำ 

		 	 แข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และยั่งยืน

	 3.	ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ	มีควำมมั่นคง	มีผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง	และมีโครงสร้ำงองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	และกลยุทธ์ใน 

	 	 กำรด�ำเนินธุรกิจ

	 4.	ก�ำกับดูแลภำพรวมเกี่ยวกับกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง		ก�ำหนดควำมเสี่ยงที่องค์กรรับได้	ตลอดจนก�ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน	และ 

	 	 กำรตรวจสอบที่เหมำะสม

	 5.	มอบหมำยอ�ำนำจแก่ฝ่ำยบริหำร	ให้มีควำมเหมำะสมกับบทบำท	หน้ำที่ที่ฝ่ำยบริหำรได้รับ

	 6.	ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย	และให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้งกรรมกำรชุดย่อย

	 7.	พิจำรณำอนุมัติกรอบนโยบำยกำรลงทุน	และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทุน

	 8.	พิจำรณำอนุมัติงบประมำณและงบลงทุนประจ�ำปี	และโครงกำรลงทุนที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ	20.0	ล้ำนบำท

	 9.	ก�ำกับดูแลให้มีกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและมีกระบวนกำรสรรหำและมีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	 

	 	 ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป

1. นำยเรืองวิทย์				ดุษฎีสุรพจน์ ประธำนกรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรลงทุน	/

ประธำนกรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล

2. นำยเรืองเดช					ดุษฎีสุรพจน์ กรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำร	/

กรรมกำรลงทุน	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล

3. นำงสุวิมล								ชยวรประภำ กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรลงทุน

4. นำงสำวองค์อร			สมประสงค์/1 กรรมกำร	

5. นำยประดิษฐ					รอดลอยทุกข์ กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรลงทุน	/	

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	/	กรรมกำรสรรหำ	

ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล

6. นำงอัญชุลี							คุณวิบูลย์ กรรมกำร	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

7. นำยวีระชัย							งำมดีวิไลศักดิ์	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	/	

กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล

8. นำยวินัย									วิทวัสกำรเวช กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	

9. ดร.ชัชวลิต							สรวำรี กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	

และบรรษัทภิบำล

10. นำงสำวถนอมศรี	สินสุขเพิ่มพูน				 กรรมกำร	
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	 10.	พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	คณะกรรมกำรชุดย่อย	และกรรมกำรผู้จัดกำร

อำ�น�จและเงื่อนไขในก�รลงน�มของกรรมก�รบริษัทฯ มีร�ยละเอียดดังนี้

1.	 กรรมกำร	2	ใน	6	คนต่อไปนี้	นำยประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	นำงอัญชุลี		คุณวิบูลย์	นำยเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์		นำงสุวิมล		ชยวรประภำ 

		 นำยเรืองวิทย์	 ดุษฎีสุรพจน์	 และนำงสำวถนอมศรี	 สินสุขเพิ่มพูน	 ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ	 เป็นผู้มีอ�ำนำจ 

	 ลงนำมผูกพันบริษัทฯ

2.	 กำรออกกรมธรรมป์ระกนัภยั	กรมธรรมป์ระกนัอสิรภำพ	หนงัสอืรบัรองที่ใช้ ในกำรประกนัตวั	กำรฟอ้งรอ้ง	ตอ่สูค้ด	ีและด�ำเนนิกระบวนกำร 

	 พิจำรณำทั้งหมด	 ทั้งทำงแพ่ง	 ทำงอำญำ	 และทำงอนุญำโตตุลำกำร	 กำรแจ้งควำมร้องทุกข์	 กำรถอนค�ำร้องทุกข์	 กำรยื่นขอรับช�ำระหนี้ 

		 ตลอดจนกำรขอรับ	เอำคืน	และเข้ำครอบครองทรัพย์สินของบริษัทหรือเงินอื่นใด	ๆ	จำกพนักงำนสอบสวน	พนักงำนอัยกำร	จำกศำล	และ 

	 หรือจำกนติบิคุคลหรือบคุคลใด	ๆ 	ด�ำเนนิกำรช้ันบงัคบัคด	ียดึ	อำยดั	ถอนกำรยดึ	ถอนกำรอำยดั	ขำยหรือยกเลกิกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 

		 เข้ำท�ำและถอนสัญญำประกันวำงหลักทรัพย์หรือหลักประกัน	 กำรชี้แจงข้อเท็จจริง	 โต้แย้งหรืออุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยค�ำสั่งหรือควำมเห็นของ 

	 พนกังำนเจำ้หนำ้ทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั	(คปภ.)	หรือพนกังำนเจำ้หนำ้ทีอ่ื่น	ตลอดจนกำร 

	 ช�ำระค่ำปรับ	เบี้ยปรับ	หรือเงินอื่นใด	เช่ำ	ให้เช่ำ	ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิกำรเช่ำทรัพย์ในนำมบริษัท	ให้นำยประดิษฐ	รอดลอยทุกข ์

		 นำงอัญชุลี	คุณวิบูลย์	นำยเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์	นำงสุวิมล	ชยวรประภำ	นำยเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน์	และนำงสำวถนอมศรี	สินสุขเพิ่มพูน 

		 คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท								

จำ�นวนครั้งของก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ จำ�นวนครั้งที่กรรมก�รแต่ละร�ยเข้�ประชุม

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ในปี	2561	มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	5	ครั้ง	โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทฯแต่ละท่ำน	สรุปได้

ดังนี้

ผู้บริห�ร 

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีผู้บริหำรจ�ำนวน	6	ท่ำน	ดังนี้

รำยนำมกรรมกำร
กำรเข้ำร่วมประชุม	/

		กำรประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)
หมำยเหตุ

1.		นำยเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ 5/5

2.		นำยเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ 5/5

3.		นำงสุวิมล ชยวรประภำ 5/5

4.		นำงสำวองค์อร สมประสงค์ 4/5 นำงสำวองค์อร	สมประสงค์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2561

วันที่	22	กุมภำพันธ์	2561	แทนนำยสจวต	ไมเคิล	แลงด็อน

5.		นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 5/5

6.		นำงอัญชุลี คุณวิบูลย์ 5/5

7.		นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์ 5/5

8.		นำยวินัย วิทวัสกำรเวช	 3/5

9.		ดร.	ชัชวลิต สรวำรี 5/5

10.	นำงสำวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน 5/5

รำยนำม ต�ำแหน่ง

1 นำยสุทิพย์ รัตนรัตน์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนสินไหมรถยนต์

2 นำยประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนธุรกิจ	บริหำรภำค	และ	Non	Motor

3 นำงวีณำ นิรมำนสกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนบัญชี	และ	บริหำรลูกหนี้

4 นำยสุรพงศ์ วงษ์โสภณำกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	พัฒนำระบบงำนและบริกำร

5 นำยนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนสินไหมรถยนต์

6 นำงสำวมนทรัตน์ นำวำรัตน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	ด้ำนธุรกิจ	และ	บริหำรภำค	



รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)28

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน &

Compliance

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการการลงทุน

ตรวจการสินไหม

คณะกรรมการสรรหา

คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

สายธุรกิจ

Non Motor

ฝายการลงทุน สายสินไหมรถยนต สายการเงินและบัญชี สายดิจิตอลเทคโนโลยี HR/OD สํานักกรรมการผูจัดการ

ฝายคณิตศาสตรประกันภัย

ฝายกลยุทธและวางแผน

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายกฏหมาย

แผนก พัฒนาบริการ

ฝาย บริหารสํานักงาน

และผลิตกรมธรรม

ฝาย Digital Marketing &

Marcom

ฝาย HRM

ฝาย HRD

ฝาย เทคโนโลยี

สารสนเทศ
ฝาย การเงิน

ฝาย บัญชี

ฝาย จัดเก็บเบี้ย

ประกัน

ฝาย อะไหล &

ประเมินราคา

ฝาย บริหารและ

กํากับสินไหมภาค

ฝาย เรียกรอง &

ติดตามรถหาย

ฝาย สินไหมกรุงเทพ

สินไหมรถยนตกลาง

แผนกวิเคราะหขอมูล

ฝาย Insurtech &

System Development

ฝาย ประกันภัย

เบ็ดเตล็ด

สายพัฒนาธุรกิจ

สายการตลาดและ

กิจการภาค

ฝาย บริหารงาน

ตัวแทน

ฝาย Telesales

ฝาย Call Center &

Modern Trade

แผนก ตลาดสัมพันธ

ฝาย การตลาด

สถาบันการเงิน

ฝาย ประกันสุขภาพ

ฝาย ประกันอัคคีภัย

ฝาย ประกันภัยตอ &

ประกันภัยทางทะเล

และขนสง

ฝาย ธุรกิจและ

บริหารภาค

กรรมการผูจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



29รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

เลข�นุก�รบริษัท

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งนำงโสภิมำ	เกียรตินิยมรุ่ง	เป็นเลขำนุกำรบริษัท	โดยมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

ดังนี้

1.	จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ประสำนงำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย	จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม 

			คณะกรรมกำรบริษัทฯ	รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	รำยงำนประจ�ำปี	ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

2.	ให้ค�ำแนะน�ำ	และสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เกี่ยวกับข้อกฎหมำย	และระเบียบปฏิบัติต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

3.	ติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง	

	 ทั้งนี้รำยละเอียดของเลขำนุกำรบริษัท	อยู่ในหน้ำรำยนำมเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร 

															(1)		ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

										(ก)	ในปี	2561	กรรมกำร	ได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทฯ	ในฐำนะกรรมกำร	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 

									(ข)	ในปี	2561		มีกรรมกำรบริหำร	เลขำนุกำรบริษัท	และผู้บริหำรของบริษัทฯ	ได้รับค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน	โบนัส	ค่ำครองชีพ	จ�ำนวน	

10	รำย		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,506,686.59	บำท		เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	1,363,161.60	บำท

			 	(2)		ค่ำตอบแทนอื่นๆ	

								-	ไม่มี

บุคล�กร 

	 บริษัทฯมีพนักงำนจ�ำนวน	2,159	คน		(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561)		โดยแยกออก	เป็นพนักงำนในฝ่ำยงำนต่ำงๆดังนี้

รำยนำม ค่ำตอบแทนกรรมกำร

นำยเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ 999,999.96

นำงสุวิมล ชยวรประภำ 740,000.04

นำยประดิษฐ		 รอดลอยทุกข์ 1,039,999.96

นำยชัชวลิต สรวำรี 793,333.32

นำยวินัย วิทวัสกำรเวช 643,333.36

นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์ 953,333.32

นำงสำวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน 639,000.00

นำงสำวองค์อร สมประสงค์ 255,833.33

นำยสจวต	ไมเคิล แลงด็อน 43,750.00

นำงอัญชุลี คุณวิบูลย์ 358,333.38

ที่ หน่วยงำน 	จ�ำนวนคน	

1 ส�ำนักกรรมกำร 4

2 ฝ่ำยสินไหมรถยนต์ 136

3 สำยงำนกำรตลำด 212

4 ศูนย์Call	Center 192

5 ฝ่ำยประกันภัย	Non-Motor 69

6 สำขำกรุงเทพฯ	และ	ปริมณฑล 286

7 สำขำภูมิภำค 872

8 ฝ่ำยกฎหมำย 30

9 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลและศูนย์พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 14

10 ฝ่ำยพัฒนำระบบงำนและบริกำร 21
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	 บริษัทฯไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	หรือมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญ	ในระยะ	3		ปีที่ผ่ำนมำผลตอบแทนรวม

ของพนักงำนเป็นเงินทั้งสิ้น	753,373,780.53		บำท	โดยแยกเป็นรำยละเอียดดังนี้

นโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น

	 “ทรัพยำกรบคุคล”	ถือเปน็รำกฐำนและหวัใจส�ำคญัของกำรสร้ำงควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขัน	กำรเตบิโตของธรุกิจ	และเป็นพลงัขับเคลื่อน 

องค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน	บริษัทฯ	จึงให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และศักยภำพอย่ำง

ตอ่เนื่อง	โดยมจีดุมุง่หมำยเพื่อส่งเสริมองค์กรใหเ้ปน็	Digital	Insurer	ซ่ึงเปน็กำรตอบรับกับกระแสโลกยคุ	Digital	อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกับวิสยัทศัน์

ของบริษัทฯ	ที่ว่ำสินมั่นคงจะ	“เป็นผู้น�ำด้ำนบริกำร	นวัตกรรมและอินชัวร์เทค	ด้วยบุคลำกรที่มีคุณภำพ	และศักยภำพสูง”

	 กำรพัฒนำบุคลำกร	นอกจำกจะครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	มีทัศนคติที่ดีในกำรท�ำงำน	มีกำรสร้ำงแรงจูงใจ

ในกำรท�ำงำน	เพื่อให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลแล้ว	ยังมีกำรให้โอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง	(Self	Learning	and	

Development)	และใช้ศกัยภำพทีม่อียู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ	โดยมเีปำ้หมำยในกำรพัฒนำพนกังำน	คอื	กำรท�ำให้พนกังำนทกุระดบัมคีวำมรู้	ควำม

สำมำรถ	มีทักษะและทัศนคติที่ดี	เพียงพอส�ำหรับกำรปฏิบัติงำน	ตลอดจนเป็นกำรเตรียมบุคลำกรให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยของ 

บริษัทฯได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	เพื่อให้สำมำรถรองรับและเป็นผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง	(Change	Leader)	ในเรื่องต่ำง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน

และอนำคต	บริษัทฯ	ได้จัดแบ่งกำรพัฒนำบุคลำกรเป็น	3	กลุ่มหลัก	ดังนี้

1) ก�รพัฒน�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น (Performance Improvement)

	 บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดแผนกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรประจ�ำปี	2	แผนหลัก	คือ

1.	Training	Master	Plan	ตำม	Competency	และ	2.	แผนพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำน	Digital	เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และ

มีทักษะที่พร้อมจะปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำย	และพร้อมต่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจ	โดยแผนพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำน	Digital	นั้น 

ได้ออกแบบเป็น	2	หลักสูตร	คือ	1.	หลักสูตรทักษะควำมสำมำรถด้ำน	Digital	เบื้องต้น	และ	2.	หลักสูตร	Digital	Concept	for	Insurance

	 หลักสูตรกำรเรียนรู้และพัฒนำแบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่ม	จ�ำแนกตำมประเภทของ	Competency	หรือขีดควำมสำมำรถในแต่ละด้ำน	 โดย

เนื้อหำของหลักสูตรจะแตกต่ำงกันไปตำมกลุ่มเป้ำหมำย	ดังนี้

 คว�มส�ม�รถหลกั	ไดแ้ก่	ควำมสำมำรถทีท่กุคนในองคก์รพึงม	ีซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนขององคก์รและช่วยใหก้ำรพฒันำบุคลำกร

เป็นไปในทิศทำงเดียวกันที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน

ที่ หน่วยงำน 	จ�ำนวนคน	

11 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 33

12 ฝ่ำยกำรลงทุน 5

13 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	 39

14 ฝ่ำยกำรเงิน 39

15 ฝ่ำยบริหำรส�ำนักงำนและฝ่ำยจัดกำรอื่น 101

16 ฝ่ำยจัดเก็บเบี้ยประกัน 76

17 ฝ่ำยบัญชี 30

รวม 2,159

ล�ำดับ ประเภท 	จ�ำนวนเงิน	

1 เงินเดือน												 538,366,208.35 บำท

2 ค่ำครองชีพ								 20,363,679.90 บำท

3 ค่ำล่วงเวลำ									 24,418,164.70 บำท

4 เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 22,467,411.45 บำท

5 ค่ำรักษำกำร										 1,919,640.00 บำท

6 ค่ำวิชำชีพ									 255,000.00 บำท

7 ค่ำรับรอง									 1,051,551.96 บำท

8 เงินประจ�ำต�ำแหน่ง 7,553,605.01 บำท

9 เงินโบนัส										 136,978,519.16 บำท

รวม																				 753,373,780.53 บำท
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 คว�มส�ม�รถบริห�ร	ได้แก่	ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรที่บุคลำกรในองค์กรตำมระดับต�ำแหน่งงำนและบทบำทควำมรับผิดชอบจ�ำเป็น

ที่ต้องมีในกำรบริหำรตนเอง	บริหำรงำนและผู้ ใต้บังคับบัญชำ	เพื่อให้งำนส�ำเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	วิสัยทัศน์ขององค์กร

 คว�มส�ม�รถต�มส�ยง�น	 ได้แก่	 ควำมสำมำรถ	 ทักษะด้ำนวิชำชีพที่จ�ำเป็นในกำรน�ำไปปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส�ำเร็จ	 ซึ่งจะแตกต่ำงกัน

ตำมลักษณะงำน	เป็นกำรพัฒนำเฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง	เพื่อช่วยส่งเสริมควำมเป็นมืออำชีพของแต่ละสำยงำนให้มีมำกยิ่งขึ้น

	 แผนพัฒนำทกัษะควำมสำมำรถดำ้น	Digital	เปน็แผนทีส่่งเสริมให้บคุลำกรมคีวำมรู้	มคีวำมเข้ำใจ	ยอมรับควำมเปลีย่นแปลงของนวัตกรรม

ใหม	่ๆ 	และเสริมสร้ำงให้มทีกัษะกำรมองเหน็โอกำสในกำรปรับปรุงข้ันตอน	ประยกุตก์ระบวนกำรท�ำงำนของตนเองไปสู่รูปแบบทีม่คีวำมเปน็	Digital	

มำกยิ่งขึ้น	โดยสำมำรถพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนไปสู่รูปแบบที่ใช้ประโยชน์จำก	Digital	ได้อย่ำงเต็มที่	

	 นอกจำกนี	้บริษัทฯ	ใช้หลกักำรเรียนรู้แบบผสมผสำนในกำรพฒันำบคุลำกรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกลุม่ผูเ้รียนและหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ	โดย

ไมไ่ดจ้�ำกัดเฉพำะกำรเรียนรู้ ในห้องเรียน	(Classroom	Training)	เทำ่นัน้	บริษัทฯ	ยงัส่งเสริมใหม้กีำรเรียนรู้ผำ่นสื่ออเิลค็ทรอนคิสด์ว้ยตนเองในรูป

แบบ	E-Learning	และ	Self	Learning	ผ่ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เป็นโปรแกรม	3D	MAX	มีกำรอบรมในขณะปฏิบัติงำน	(On-the-job-training)	

กำรสอนงำน	(Coaching)	กำรฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นวิทยำกร	(Train	the	Trainer)	กำรแสดงบทบำทสมมุติ	(Role	Playing)	กำรเรียนรู้ทำงไกลทั่ว

ประเทศผำ่นระบบ	Conference	มกีำรจดัท�ำและสื่อสำรบทควำมใหค้วำมรู้และแรงบนัดำลใจในกำรท�ำงำน	One	Point	Article	(OPA)	อกีทัง้มกีำร

จัดท�ำ	Web	KM	(Knowledge	Management)	ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้	และภูมิปัญญำของบุคลำกรในบริษัทฯ	และมีวิธีกำรพัฒนำรูปแบบ

อื่น	ๆ	เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรของบริษัทฯจะได้รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่มีคุณค่ำและพัฒนำศักยภำพของตนเองได้อย่ำงเต็มที่	รวมถึงบริษัทฯ	

ยังให้ควำมส�ำคัญในด้ำนกำรบริกำรเพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด	โดยมีกำรพัฒนำเสริมสร้ำงและปรับปรุงศักยภำพด้ำนพฤติกรรมให้กับ

บุคลำกรที่เกิดเรื่องร้องเรียนโดยท�ำกำรสอน	(Coaching)	เป็นรำยบุคคลอีกด้วย

	 รวมถึงบริษัทฯ	ยังมีกำรให้ควำมรู้กับพนักงำนในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย	ดังนี้

ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	มีกำรให้ควำมรู้ โดยประชำสัมพันธ์บทควำมประจ�ำเดือนผ่ำนทำง	Intranet	ของบริษัทฯ	ให้กับพนักงำนทุกคน	เกี่ยวกับเรื่องควำม

ซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรข้อที่	2	ซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรม	

	 นอกจำกนี้ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่	มีกำรอบรมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ	ซึ่งจะเน้นเรื่องควำมซื่อสัตย์	สุจริต	และกำร

คอร์รัปชั่น	 โดยจะเปิดสื่อกำรเรียนกำรสอน	ในรูปแบบภำพยนต์สั้น	“โตไปไม่โกง”	ให้พนักงำนรับชมและให้ควำมรู้เพิ่มเติม	 เพื่อเป็นกำรปลูกฝัง

ให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติงำนต่ำง	ๆ	โดยสุจริตและเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ	

	 ในส่วนของกำรเรียนรู้งำนของพนักงำนใหม่ประจ�ำสำขำต่ำงจังหวัดทุกคน	 จะต้องเรียนรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	

(ปปง.)	รวมถึงสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	ขององค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	(ประเทศไทย)	(Anti-Corruption	 

Organization	of	Thailand)

สิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 มีกำรให้ควำมรู้โดยประชำสัมพันธ์บทควำมประจ�ำเดือนผ่ำนทำง	 Intranet	 	 ของบริษัทฯเก่ียวกับกำรรักษำส่ิงแวดล้อมและกำร

อนุรักษ์พลังงำน	 เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทำงปฏิบัติให้กับพนักงำนผ่ำนทำง	 E-mail	 ภำยในบริษัทฯ	 รวมถึงกำรปลูกฝังให้พนักงำนใช้พลังงำน

อย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ	 เช่น	 กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ	 กำรปิดเครื่องปรับอำกำศหลังเลิกงำน	 กำรปิดไฟ	 ปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ช่วง 

พักเที่ยง		และรณรงค์ให้พนักงำนเดินขึ้น-ลงบันได	ชั้นที่	1-3	แทนกำรใช้ลิฟท์	เป็นต้น

	 ทั้งนี้หัวใจส�ำคัญของกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร	คือ	 กำรติดตำมและวัดผลในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่ได้รับ	 รวมถึงกำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ ให้กับผู้เก่ียวข้อง	 เป็นกำรส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้	 เพื่อให้บุคลำกรได้น�ำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำง

ทั่วถึงทั้งองค์กรและปรับปรุงพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

	 ส�ำหรับในปี	2561	บริษัทฯ	มีกำรอบรมพัฒนำพนักงำนทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้น	60	หลักสูตร	เท่ำกับ	16,965	ชั่วโมง	มี

จ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมพัฒนำให้กับพนักงำนเฉลี่ย	7.86	ชั่วโมง/คน/ปี	จำกจ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด	2,159	คน	และมีค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรอบรม

และพัฒนำพนักงำนเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ	1,059,059	บำท

2) ก�รพัฒน�พนักง�นกลุ่มกำ�ลังสำ�คัญของหน่วยง�น (Key Person Development)

	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนบุคลำกรที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของแต่ละหน่วยงำน	โดยจัดให้มีกำรพัฒนำ

ควำมรู้ควำมสำมำรถโดยกำรจัดอบรมทั้งภำยในและภำยนอก	พัฒนำทักษะในกำรท�ำงำนที่หลำกหลำย	มีกำรหมุนเวียนหน้ำที่งำน	มีกำรจัดท�ำแผน

ประเมินและติดตำมควำมสำมำรถผู้บริหำรสำขำทั่วประเทศ	 รวมถึงแผนประเมินและพัฒนำหัวหน้ำงำนตำมวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	

บริษัทฯ	มุ่งเน้นในควำมสำมำรถของพนักงำนที่จะให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
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3) ก�รพัฒน�พนักง�นกลุ่มผู้มีศักยภ�พ (Potential Development)

	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของบริษัทฯในอนำคตโดยใช้รูปแบบกำรเจริญเติบโต

ทำงศักยภำพของบริษัทฯ	 (Growth	Potential	Development	Model)	 เริ่มจำกกำรก�ำหนดกรอบหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติในเรื่องส�ำคัญหลัก	ๆ	

อำทิ	กำรตัดสินใจ	พลังขับเคลื่อน	กำรจูงใจ	กำรโน้มน้ำว	เป็นต้น	ซึ่งจะลงถึงระดับของควำมสำมำรถในเรื่องนั้น	ๆ 	ทั้งนี้บริษัทฯ	มุ่งหวังที่จะพัฒนำ

บคุลำกรให้เปน็พนกังำนและผูบ้ริหำรทีม่ศีกัยภำพสูง	โดยมโีครงกำรพัฒนำศกัยภำพผูสื้บทอดต�ำแหนง่	(Successor)	ในต�ำแหนง่บริหำร	อกีทัง้ยงั

มีกำรคัดเลือกพนักงำนเพื่อเป็นผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง	(Change	Agent)	ให้กับบริษัทฯ	ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำมำจำกควำมโดดเด่นของพนักงำนที่

แสดงออกช่วงระหว่ำงกำรอบรมพัฒนำใน	“แผนพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำน	Digital”	และช่วงกำรน�ำเสนอใน	“โครงกำรพัฒนำคุณภำพและ

เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรท�ำงำนของบริษัทโดยให้ลูกค้ำ	 ตัวแทนและพนักงำนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใช้บริกำรบนมือถือ	 ที่มีควำม 

ทันสมัยและเป็น	Digital	มำกขึ้น”



33รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

การกำากับดูแลกิจการ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยมีระบบบริหำรจัดกำรที่มี

ประสิทธิภำพ	 โปร่งใส	 และเป็นธรรม	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มุ่งเน้นกำรเพ่ิมมูลค่ำขององค์กรและพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันภำยใต้สภำวะ 

กำรเปลีย่นแปลงตำมกรอบจริยธรรมและควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยรวม	เพื่อสร้ำงคณุคำ่ใหกิ้จกำรอยำ่งยัง่ยนื	และสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้ผูล้งทนุ

และ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้จัดท�ำนโยบำยบรรษัทภิบำลและจริยธรรมทำงธุรกิจ	เพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรองค์กรให้เกิดคุณค่ำ

อย่ำงยั่งยืน	และเป็นกรอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	ตลอดจน	ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	

และบรรษัทภิบำลท�ำหน้ำที่พิจำรณำนโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำล	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	รวมถึงจริยธรรมทำงธุรกิจที่ได้มำตรฐำน	

และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำอนุมัติ	 พร้อมทั้ง	 สื่อสำรไปยังพนักงำนทุกระดับชั้น	 เพื่อให้รับทรำบและท�ำควำมเข้ำใจ	 ตลอดจน	

ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยด้วยควำมสุจริต	

ก�รปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2561 มีร�ยละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยไม่กระท�ำกำรใดๆที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯสนับสนุนให้ 

ผูถื้อหุ้นมโีอกำสใช้สิทธข้ัินพ้ืนฐำนทีพึ่งไดรั้บ	อำท	ิสิทธใินกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้	กำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม	และชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับ

กำรพิจำรณำเลอืกตัง้เปน็กรรมกำรบริษัทฯลว่งหนำ้ก่อนวันประชุม	กำรใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนนในวำระตำ่ง	ๆ 	ตำมจ�ำนวนหุ้นทีถื่ออยู	่กำรเลอืกตัง้ 

และถอดถอนกรรมกำร	กำรพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร	กำรแต่งตั้งและกำรอนุมัติค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	และกำรพิจำรณำอนุมัติ

กำรจดัสรรก�ำไร	นอกเหนอืจำกทีก่ลำ่วมำแลว้ข้ำงตน้	บริษัทฯ	ยงัเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกับกำรด�ำเนนิธุรกิจทีส่�ำคญัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทรำบอย่ำง

ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันต่อเหตุกำรณ์	โดยแจ้งผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี	 โดยจะจัดขึ้นภำยใน	4	 เดือน	นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	และหำกมี

กรณีเร่งด่วนที่ต้องพิจำรณำวำระพิเศษที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 สำมำรถเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นได้เป็น

กรณีไป	

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้มีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี		เมื่อวันพฤหัสบดีที่	19	เมษำยน	2561		ณ	ห้องศรีนครินทร์	2	ชั้น	9	โรงแรม		

เดอะ	แกรนด์	โฟร์วิงส์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	เลขที่	333	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพมหำนคร		ทั้งนี้	กำรจัดประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

	 •	 บริษัทฯเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ	

ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด	 โดยแจ้งช่องทำงกำรติดต่อผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 www.smk.co.th	 ระหว่ำงช่วงเดือนตุลำคมถึงเดือนธันวำคม 

ของทุกปี	ซึ่งปรำกฏว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำว	ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอระเบียบวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด

	 •	 บริษัทฯเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 ระเบียบวำระกำรประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล	 รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ในแต่ละวำระ	และหนังสือมอบฉันทะตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด	ได้แก่	แบบ	ก	แบบ	ข	และ	แบบ	ค	 (แบบ	ค	กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน 

ตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้	Custodian	ในประเทศไทยเปน็ผูรั้บฝำกและดแูลหุน้)	ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ	โดยระบเุงื่อนไขและวิธกีำรลงทะเบยีน 

รวมถึงเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ ในกำรมอบฉันทะไว้อย่ำงชัดเจนผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	30	วัน

	 •	 บริษัทฯจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมโดยระบวัุน	เวลำ	และสถำนทีจ่ดัประชุมอยำ่งชัดเจน	ระเบยีบวำระกำรประชุม	พร้อมข้อเทจ็จริงและ

เหตผุลรวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแตล่ะวำระ	รำยงำนกำรประชุมคร้ังทีผ่ำ่นมำ	หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมวิธกีำรมอบฉนัทะ	เอกสำรอื่น	ๆ  

ประกอบกำรประชุม	และรำยงำนประจ�ำปี	โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ	21	วัน	ก่อนกำรประชุม	อีกทั้ง	ลงประกำศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน	3	วัน 

ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย	 5	 วัน	 เพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ	และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำข้อมูลต่ำง	 ๆ	

ก่อนเข้ำร่วมกำรประชุม

 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

	 •	 บริษัทฯ	อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในวันประชุม	โดยใหก้ำรตอ้นรับ	พร้อมทัง้จดัเจำ้หนำ้ที่ใหบ้ริกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบยีน

เพื่อเข้ำร่วมประชุมอย่ำงเพียงพอ	โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ำ	2	ชั่วโมงก่อนกำรประชุม	และแม้ว่ำจะพ้นเวลำกำรลงทะเบียนแล้ว	บริษัทฯยัง

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
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	 •	 สถำนที่จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มีควำมสะดวกต่อกำรเดินทำงของผู้ถือหุ้น	และยังรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์

เข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงเพียงพอ

	 •	 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม	 บริษัทฯไม่ท�ำกำรใด	 ๆ	 ที่เป็นกำรจ�ำกัดสิทธิในกำรเข้ำร่วม

ประชุมของผู้ถือหุ้น

	 •	 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2561	มีกรรมกำรบริษัทฯเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด	9	ท่ำน	ซึ่งรวมถึงกรรมกำรตรวจสอบ	ผู้บริหำร

ระดบัสูงของบริษัทฯ	ตลอดจนผูส้อบบญัชีและทีป่รึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ	ไดเ้ข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้อง

และอยู่ในควำมรับผิดชอบ	และมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง	28	ท่ำน	นับจ�ำนวนหุ้นรวมกันได้	36,316,599	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	18.16	ของ

จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด	และผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม	12	ท่ำน	นับจ�ำนวนหุ้นรวมกันได้	97,615,561	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	48.81	ของจ�ำนวนหุ้น

ทั้งหมด	ทั้งนี้	รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น	40	ท่ำน	นับจ�ำนวนหุ้นรวมกันได้	133,932,160	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	66.97	ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

	 •	 ก่อนเร่ิมกำรประชุมทุกคร้ัง	 ประธำนที่ประชุมจะเป็นผู้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับกำรประชุม	 อำทิ	 กำรเปิดประชุม 

กำรออกเสียงลงคะแนน	รวมถึงวิธีกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นส�ำหรับกำรลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของบริษัทฯ	

	 •	 บริษัทฯ	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำม	 แสดงควำมคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำ	 รวมทั้งใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันตัดสินใจใน

ประเด็นส�ำคัญต่ำง	ๆ 	ที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	อำทิ	กำรแต่งตั้งกรรมกำร	กำรพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร	กำรแต่งตั้งและกำรอนุมัต ิ

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	กำรพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรและกำรก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ	เป็นต้น

 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

	 •	 บริษัทฯเปิดเผยมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในวันประชมุ		ตำมระยะเวลำที่ทำงกำรก�ำหนด	

เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นและสำธำรณชนไดรั้บทรำบ	โดยแจง้ผำ่นระบบ	SET	Portal	ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย	พร้อมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่ว

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 •	 บริษัทฯจดัท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยบนัทกึกำรประชุม	กำรลงมต	ิ	และข้อซักถำมของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวำระ	

และน�ำส่งรำยงำนยังหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้องตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด	พร้อมทั้งจัดให้มีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม	ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	www.smk.co.th	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนได้รับทรำบ	

	 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2561	 ที่ผ่ำนมำ	 บริษัทฯ	 ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม	 จำกผลประเมินคุณภำพกำรจัดประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2561	(AGM	Checklist)	โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

	 •	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย	และมีแนวปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	

	 •	 บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำเข้ำร่วมกำรประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระแทนตนได้	โดยมีกำรจัด

ส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมค�ำแนะน�ำใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนำ้ก่อนกำรประชุม	และเมื่อผูรั้บมอบฉนัทะทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยไดย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะให้

บุคคลที่กรรมกำรมอบหมำยแล้ว	ผู้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประกำร	

	 •	 บริษัทฯด�ำเนนิกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ตำมระเบียบวำระที่ไดก้�ำหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุม	และไมม่นีโยบำยทีจ่ะเพ่ิมระเบยีบวำระ

กำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

	 •	 กรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องจะเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	เพื่อตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะ

จัดสรรเวลำส�ำหรับกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ	 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิในกำรซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำง 

เท่ำเทียมกัน	อีกทั้งได้บันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ ในรำยงำนกำรประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ภำยหลัง

	 •	 บริษัทฯจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	 รวมถึงสำรสนเทศตำมข้อก�ำหนดต่ำง	 ๆ	 ผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ	 โดยภำยหลังจำกกำรเปิดเผยดังกล่ำวแล้ว	 บริษัทฯจะน�ำข้อมูลเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	

ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 ได้รำยงำนไว้ ในหัวข้อ	กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน	
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ก�รรักษ�ข้อมูลคว�มลับและก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์

	 คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลใหม้รีะบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลู	ซ่ึงรวมถึงกำรก�ำหนดวิธปีฏบิตัใินกำรรักษำควำมลบั	กำรรักษำควำม

น่ำเชื่อถือ	และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล	รวมทั้งกำรจัดกำรข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์	ตลอดจน	ก�ำกับดูแลให้กรรมกำร	ผู้บริหำร

ระดับสูง	และพนักงำน	รวมทั้ง	บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล

	 คณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรจัดกำรรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์	 รวมทั้งดูแลให้มีแนวทำงและวิธีปฏิบัติเพื่อให้กำรท�ำ

รำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล	 ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและ 

ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ

จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

	 บริษัทฯใหค้วำมส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธรุกิจภำยใตก้รอบกฎหมำย	ระเบยีบข้อบงัคบั	และหลกัจริยธรรมอนัดงีำม	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จงึให้

มกีำรจดัท�ำจริยธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกิจเปน็ลำยลกัษณอ์กัษร	และเผยแพร่ข้อมลูไว้บนระบบ	intranet	และเว็บไซตข์องบริษัทฯ	ที	่www.smk.co.th 

ภำยใต้หัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	พร้อมทั้ง	ก�ำหนดให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกระดับชั้น	ยึดถือและปฏิบัติตำมแนวทำงของจริยธรรม

ดังกล่ำว

	 นอกจำกนี	้บริษัทฯมกีำรสื่อสำรกับพนกังำนทัว่ทัง้องคก์ร	เพื่อสร้ำงจติส�ำนกึในเรื่องจริยธรรมอยำ่งตอ่เนื่อง	สม่�ำเสมอ	ตลอดจนใหผู้บ้ริหำร

มหีนำ้ทีส่อดส่องดแูลพนกังำนภำยใตบ้งัคบับญัชำของตนใหรั้บทรำบ	เข้ำใจ	และปฏบัิตติำมจริยธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษัทฯอยำ่งเคร่งครัด	

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม	 และค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยและตำม 

ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	 	 คณะกรรมกำรจึงได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่ำงชัดเจนในจริยธรรมกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	เพื่อให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนยึดถือปฏิบัติ	โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง	ๆ	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิข้ันพ้ืนฐำนที่พึงได้รับตำมกฎหมำย	 และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ	 อำทิ	 สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำง	 ๆ	 กำรเลือกตั้งกรรมกำร	 กำรพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไร	 และกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร 

กำรด�ำเนนิธรุกิจทีส่�ำคญัของบริษัทฯ	อยำ่งถูกตอ้ง	ครบถ้วน	และทนัตอ่เหตกุำรณ	์โดยผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย	และเว็บไซต	์														

ของบริษัทฯ	นอกเหนือจำกสิทธิข้ำงต้น	บริษัทฯยังยึดมั่นกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำล	และจัดให้มีระบบควบคุมภำยใน	และระบบบริหำร

ควำมเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภำพ	ตลอดจนเสริมสร้ำงธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อสร้ำงผลประโยชน์ในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ลูกค้�

	 บริษัทฯมุง่มัน่สร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑท์ีม่คีณุภำพ	ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้	พร้อมทัง้พัฒนำบริกำรใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อเวลำ	และอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนช่องทำงต่ำง	ๆ 	เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ำย	ตลอดจนให้ข้อมูล

ข่ำวสำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรอย่ำงถูกต้อง	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำไว้อย่ำงชัดเจน	โดยมีกำรก�ำหนด

มำตรฐำนกำรให้บริกำร	กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน	กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของลูกค้ำ	รวมทั้งกำรวัดค่ำดัชนีควำมพึงพอใจในบริกำร	 (CSI)	อย่ำง

สม่�ำเสมอ	เพื่อน�ำมำใช้ปรับปรุงกำรให้บริกำรลูกค้ำ	

		 บริษัทฯ	 ส่งเสริมกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงลูกค้ำกับองค์กร	 โดยจัดให้มีหน่วยงำนลูกค้ำสัมพันธ์	 เพื่อท�ำหน้ำที่ให้บริกำรตอบ 

ข้อซักถำมต่ำง	ๆ	ของลูกค้ำทั้งด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรในเบื้องต้น	ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน	และประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ด�ำเนนิกำรแก้ไขปญัหำใหกั้บลกูคำ้	นอกจำกน้ี	บริษัทฯ	ยงัจดัช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับลกูคำ้ผำ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ	www.smk.co.th	เพื่อ

เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวก

 พนักง�น

	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำน	โดยถือว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรส�ำคัญที่มีส่วนช่วยให้เป้ำหมำยของบริษัทฯบรรลุผลส�ำเร็จ	

	 บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเสมอภำค	และจัดให้มีกำรให้รำงวัล	หรือ	แต่งตั้งโยกย้ำยอย่ำงเหมำะสม	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนตำม

ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน	รวมทัง้จดัฝกึอบรมให้พนกังำนไดรั้บควำมรู้เก่ียวกับผลติภณัฑป์ระกันภยัอยำ่งสม่�ำเสมอ	เพื่อสร้ำงควำมก้ำวหนำ้

ในสำยอำชีพ	นอกจำกน้ี	บริษัทฯยงัส่งเสริมใหพ้นกังำนทกุคนแสดงควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ที	่ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของพนกังำนทกุระดบัช้ัน 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ
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	 ในกำรพิจำรณำผลงำน	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินอย่ำงเป็นรูปธรรม	 โดยใช้ดัชนีวัดผลงำนเพื่อป้องกันและลดปัญหำ 

ข้อโต้แย้งในเรื่องกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรประเมิน	

											บริษัทฯก�ำหนดเรื่องค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม		โดยมีนโยบำยก�ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนและ

สวัสดิกำรพนักงำนในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทประกันวินำศภัยชั้นน�ำแห่งอื่น	ๆ 	รวมทั้งดูแลให้มีกำรปรับปรุงสวัสดิกำรพนักงำนให้สอดคล้อง

กับสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	 เพื่อให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี	 ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรเงิน 

กำรเลือกนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอำยุ	 ระดับควำมเสี่ยง	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯยังจัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่น	 ๆ	 ส�ำหรับ

พนักงำน	อำทิ	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล	สวัสดิกำรเงินกู้พนักงำน	และกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี			

	 บริษัทฯมุ่งเน้นให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนที่ดี	 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสภำพแวดล้อมใน

กำรท�ำงำน	 เพื่อท�ำหน้ำที่ส�ำรวจเรื่องควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำนของบริษัทฯ	 พร้อมทั้งเสนอแนวทำงพัฒนำและกำรแก้ไข

ปรับปรุงในเรื่องดังกล่ำวให้สอดคล้องตำมข้อกฎหมำย	 และมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 เพื่อเป็นกำรป้องกันอันตรำยที่อำจจะเกิดข้ึน

กับพนักงำนหรือบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำปฏิบัติงำนหรือมำใช้บริกำรในสถำนประกอบกำรของบริษัทฯ	 นอกจำกน้ี	 คณะกรรมกำรดังกล่ำว	 ยังมี 

หน้ำที่ฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องควำมปลอดภัย	เพื่อให้มีควำมเข้ำใจในบทบำทและหน้ำที่ของตน

 เจ้�หนี้ 

	 บริษัทฯ	ยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกิจกับเจำ้หนีท้กุประเภทตำมหลกัจริยธรรม	ด�ำรงชื่อเสียงของบริษัทฯ	ดว้ยกำรปฏบัิตติอ่เจำ้หนีอ้ยำ่งถูกตอ้ง

ตำมข้อกฎหมำย	และตำมเงื่อนไขสัญญำที่มีไว้กับเจ้ำหนี้	บริษัทฯมีควำมมุ่งมั่นบริหำรกิจกำรให้มีประสิทธิภำพ	เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรช�ำระ

หนี้	และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเจ้ำหนี้

 คู่ค้�/คู่สัญญ�

	 บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่ค้ำ/คู่สัญญำอย่ำงสุจริตและเป็นธรรมโดยก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกคู่ค้ำไว้อย่ำงชัดเจน	และด�ำเนินกำร

คัดเลือกคู่ค้ำ/คู่สัญญำด้วยควำมโปร่งใส	 ตำมระเบียบและข้ันตอนกำรจัดหำของบริษัทฯ	 รวมทั้ง	 เคำรพและปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อ 

คู่ค้ำ/คู่สัญญำ	ตลอดจนไม่เรียกหรือไม่รับ	หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตในกำรติดต่อกับคู่ค้ำ/คู่สัญญำ	

 คู่แข่งท�งก�รค้�

	 บริษัทฯมีนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	โปร่งใส	ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี	ถูกต้องตำม

ข้อกฎหมำย	 และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของ 

บริษัทฯ	ตลอดจนไม่กระท�ำกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่แข่งทำงกำรค้ำ

 ภ�ครัฐ

	 บริษัทฯมีควำมมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับภำครัฐ	 ด�ำเนินธุรกิจตำมข้อกฎหมำยและประกำศของทำงกำรที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง	ๆ	และให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมที่หน่วยงำนทำงกำรร้องขอ

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ	และให้ควำมใส่ใจต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งให้กำรสนับสนุนกิจกรรม

สำธำรณประโยชน์	 ร่วมพัฒนำชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนปลูกจิตส�ำนึกพนักงำนในเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและรักษำ 

สิ่งแวดล้อม

ก�รป้องกันก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 ด้วยตระหนักดีว่ำกำรใหห้รือรบัสินบนและกำรคอร์รปัชัน่นั้น	เป็นภัยรำ้ยแรงทีท่�ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรแีละเปน็ธรรม	รวมทั้งก่อใหเ้กดิ

ควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม	บริษัทฯ	จึงยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์	โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี	โดยได้ ให้ควำมส�ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จึงพิจำรณำก�ำหนด	

	 1.	นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

	 2.	แนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	เรื่อง	กำรให้/รับ	ของขวัญ	ของก�ำนัล	กำรเลี้ยงรับรอง	หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 3.	แนวทำงปฏิบัติกำรแจ้งเบำะแส	กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

	 4.	มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

	 5.	คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น



37รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ	กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำร 

ทจุริตคอร์รัปช่ัน	และเพื่อปอ้งกันมใิหบ้ริษัทฯ	อนัรวมไปถึงกรรมกำร	ผูบ้ริหำร	พนกังำน	และผูเ้ก่ียวข้อง	ฝำ่ฝนืกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรใหห้รือรับสนิบน

และกำรคอร์รัปชั่น	โดยได้เผยแพร่นโยบำยไว้บนเว็บไซต์	www.smk.co.th	และ	ระบบ	Intranet	ของบริษัทฯ			

ก�รเป็นสม�ชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต

	 บริษัทฯ	มีเจตนำที่ชัดเจนในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและหลักบรรษัทภิบำล	มำโดยตลอด	และในปี	2561	บริษัทฯ	ได้

ด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและได้รับกำรรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต	(CAC-Thailand’s	Private	

Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	เมื่อวันที่	17	พฤษภำคม	2561	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำย

ไว้อย่ำงชัดเจน	เพื่อให้กรรมกำรบริษัทฯ	ผู้บริหำร	และพนักงำน	น�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	พร้อมทั้ง	วำงมำตรกำร

ปอ้งกันกำรทจุริตคอร์รัปช่ันภำยในองคก์รอยำ่งตอ่เนื่อง	และไดบ้รรจใุนแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปขีองบริษัทฯ	และ	ยงัคงมุง่มัน่ปฏบิตัเิพื่อให้เปน็

ไปตำมกฎหมำยทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปช่ันและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ	 	 ตลอดจนไม่เข้ำไปมี 

ส่วนร่วมในกำรคอร์รัปช่ันทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม	โดยกรรมกำร	ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคนจะตอ้งยดึถือและตอ้งปฏบิตัติำมอยำ่งเคร่งครัด	นอกจำกนี ้

บริษัทยังรณรงค์สื่อสำรและให้ควำมรู้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน	 โดย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำกำรสอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง	และได้รับรำยงำนเกี่ยวกับควำมเพียงพอและประสิทธิผล

ของมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	โดยได้สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดควำมเสี่ยงนั้น	โดย

ผู้บริหำรได้น�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	อย่ำงสม่�ำเสมอ

	 บริษัทฯ	ไดส้ง่เสริมและสื่อสำรไปยงับคุลำกรทกุระดบั	เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ	น�ำไปสู่กำรยอมรับและปลกูจติส�ำนกึทีด่	ีโดยก�ำหนดใหม้กีำร

ลงนำม	รับทรำบและถือปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	และระเบียบ	มำตรกำรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด		อีกทั้ง	ก�ำหนดให้มีช่อง

ทำงรับเรื่องร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสเมื่อพบเหน็กำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรทจุริตคอร์รัปช่ัน	พร้อมทัง้	ก�ำหนดให้มมีำตรกำรรักษำควำมลบัและคุม้ครอง	

ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสให้มีควำมปลอดภัย	 ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง	 ทั้งในระหว่ำงกำรสอบสวน	 และภำยหลังกำรสอบสวน	 และมีกระบวนกำร

สอบสวนที่เป็นธรรม

ก�รปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริต และคอร์รัปชั่น

	 ข้อพึงปฏิบัติ

	 	 •	 บริษัทฯ	 จะด�ำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของรัฐ	 รัฐวิสำหกิจ	 หรือเอกชน	 ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส 

		 	 	 เป็นธรรม	และถูกต้องตำมกฎหมำย

	 	 •	 บริษัทฯ	จะปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด

	 ข้อพึงละเว้น

	 	 •	 บริษัทฯ	 จะไม่เสนอกำรให้สิ่งของ	หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภำยนอก	อำทิ	 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	 นำยหน้ำ	 ตัวแทน	คู่ค้ำ	 ฯลฯ 

		 	 	 ที่มีเจตนำชักน�ำให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำใดที่เป็นกำรผิดต่อกฎหมำย	 หรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ของ 

	 	 	 บุคคลนั้น	หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้

	 	 •	 บริษัทฯ	จะไม่เรียก	หรือรับสิ่งของ	หรือประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเอง	หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัต ิ

	 	 	 หน้ำที่ในทำงที่มิชอบ

	 ทั้งนี้	ก็เพื่อสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	กำรรับ/ให้สินบน	และกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่ำจะกรณีใดๆ	บริษัทฯ	 เผยแพร่	ผ่ำนทำง

เว็บไซตข์องบริษัทฯ	www.smk.co.th	ส่งจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์	เพื่อสื่อสำรไปยงัคูค่ำ้	ตวัแทน	นำยหนำ้	และบคุคลภำยนอก	ไดรั้บทรำบเจตนำรมณ ์

ของบริษัทฯ	โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในเรื่อง	“กำรให	้กำรรับ	ของขวัญ	ของก�ำนัล	กำรเลีย้งรับรอง	หรือผลประโยชน์อื่นใด”	เพรำะถือเป็นเรื่องทีบ่ริษัทฯ

ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง	ซึ่งอำจน�ำไปสู่กำรคอร์รัปชั่นได้โดยง่ำย	พร้อมกันนี้ยังได้ก�ำหนดบทลงโทษ	หำกกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุก

คนของบริษัทฯ	เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชั่น	กำรให้	หรือรับสินบนจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเอกชน	ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	เพื่อให้ได้มำหรือ

คงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน	หรือ	ใช้ประโยชน์จำกกำรบริจำค	และกำรท�ำสำธำรณกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนกำรทุจริต

คอร์รัปชั่นจะมีโทษตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	ที่ก�ำหนดไว้	และ/หรือข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเมื่อพบเห็นกำรกระท�ำที่เป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันพร้อมทั้งก�ำหนดให้มีมำตรกำร

คุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบำะแสที่กระท�ำโดยเจตนำสุจริต	ให้มีควำมปลอดภัย	ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งจำกกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส	และเก็บ

รักษำข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	โดยจ�ำกัดเฉพำะผู้รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้นที่จะเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้
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	 พร้อมกันนี้	 ได้จัดให้มีกำรสื่อสำรและให้ควำมรู้	 เกี่ยวกับกำรปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงต่อเนื่อง	 รวมถึงจัดให้มีกำร

ตรวจสอบและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 กำรให้สินบนหรือ

คอร์รัปชั่นของบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	จะเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในเรื่องดังกล่ำว

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	มหีนำ้ทีก่�ำกับดแูล	กำรควบคมุภำยใน	กำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน	และกระบวนกำรอื่นทีเ่ก่ียวข้องกับมำตรกำร

ตอ่ตำ้น	กำรคอร์รัปช่ัน	รวมทัง้ก�ำกับดแูลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอร์รัปช่ัน	สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคมุภำยในทีเ่ก่ียวข้อง	เพื่อ

ใหม้ัน่ใจว่ำ	มำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอร์รัปช่ันมคีวำมเพียงพอและมปีระสิทธิผล	สอบทำนกำรประเมนิควำมเส่ียงและให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับกำรปฏบิตัิ

ที่ควรมีเพื่อลดควำมเสี่ยงนั้น

ก�รรับเรื่องร้องเรียน

	 ได้รำยงำนไว้ ในหัวข้อ	ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ข้อย่อย	(2)	กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ	 เนื่องจำกเป็นเรื่องที่กระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม	 จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุม	 และก�ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ 

ทำงกำรเงิน	 ให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องตำมกฎหมำย	 โดยต้องมีสำระส�ำคัญถูกต้องครบถ้วน	 เพียงพอ	 เชื่อถือได้	 และทันเวลำ 

ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	

	 บริษัทฯ	 เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ	 SET	 Portal	 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 

(แบบ	 56-1)	 รำยงำนประจ�ำปี	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดยยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับต่ำง	 ๆ	 ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม 

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	และหน่วยงำนทำงกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้งติดตำมแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่�ำเสมอ

        4.1 แนวปฏิบัติในก�รเปิดเผยส�รสนเทศ มีดังนี้

	 1.	 เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลำ

	 2.	 จัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินและแสดงไว้คู่กับรำยงำนผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ�ำปี

	 3.	 ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรบริษัทฯ	 ต้องเปิดเผยและรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้ที่ประชุม 

	 	 คณะกรรมกำรรับทรำบในกำรประชุมคร้ังถัดไป	และใหม้กีำรเปดิเผยข้อมลูกำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

	 	 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

	 	 โดยแสดงจ�ำนวนหุ้นที่ถือ	ณ	ต้นปี	และที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงปีในรำยงำนประจ�ำปี

	 4.	 เปิดเผยวัน	เดือน	ปี	ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ	ในรำยงำนประจ�ำปี	

	 5.	 เปิดเผยข้อมูลค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ	 และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็น 

	 	 รำยบุคคล

	 6.	 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร	 รวมทั้งรูปแบบ	 และลักษณะค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็น 

	 	 กรรมกำรบริษัทฯ	และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง	ๆ	

	 7.	 เปิดเผยค่ำสอบบัญชี	และค่ำบริกำรอื่น	ๆ	ในรำยงำนประจ�ำปี

	 8.	 เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

 4.2 ก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯมนีโยบำยใหก้รรมกำรบริษัทฯและผูบ้ริหำรรำยงำนใหบ้ริษัทฯทรำบถึงกำรมส่ีวนไดเ้สียของตนและบุคคลทีม่คีวำมเก่ียวข้อง	ซ่ึงเปน็

ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ	 โดยให้รำยงำนเมื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรคร้ังแรก	 รำยงำนเป็น

ประจ�ำทุกสิ้นปี	และทุกครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯและผู้บริหำรส่งแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวไปยังเลขำนุกำรบริษัท	 และเลขำนุกำรบริษัทจะ

ต้องส�ำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ประธำนกรรมกำร	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	ภำยใน	7	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรำยงำน
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 4.3 คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯตระหนักดีว่ำข้อมูลของบริษัทฯ	 ทั้งข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน	 ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน	 และข้อมูลที่มิใช่กำรเงินมี

ควำมส�ำคัญต่อผู้ลงทุน	 บริษัทฯจึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	 โดยผู้ลงทุนและผู้เก่ียวข้องสำมำรถรับข้อมูลข่ำวสำร 

ดงักลำ่วผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ	ที	่www.smk.co.th	ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ	โดยบริษัทฯ 

มอบหมำยให้	 นำงวีณำ	 นิรมำนสกุล	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยบัญชี	 กำรเงิน	 และบริหำรลูกหนี้	 เป็นผู้ดูแลประสำนงำน	 โดยสำมำรถติดต่อ 

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ทำงโทรศัพท์ได้ที่หมำยเลข	02-378-7000	ต่อ	7138

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

 5.1 โครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 ในปัจจุบัน	โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด	จ�ำนวน	10	คน	เป็นกรรมกำรอิสระ	จ�ำนวน	3	คน	กรรมกำรที่เป็น

กรรมกำรบริหำร	จ�ำนวน	3	คน	และกรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรอิสระ	จ�ำนวน	4		คน	เพื่อให้โครงสร้ำงมีกำรถ่วงดุลระหว่ำง	

กรรมกำร	 กรรมกำรบริหำร	 และ	 กรรมกำรอิสระ	 นอกจำกนี้	 ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร	 เพื่อแบ่งแยกหน้ำที่																															

ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรก�ำกับดูแลและด้ำนกำรบริหำรออกจำกกัน

	 คณะกรรมกำรมนีโยบำยให้กรรมกำรบริษัทฯประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีณุสมบตัหิลำกหลำย	ทัง้ในดำ้นประวัตกิำรศกึษำ	ทกัษะ	ประสบกำรณ	์

ควำมสำมำรถและคุณลักษณะเฉพำะด้ำน	 รวมถึงกำรไม่จ�ำกัดเรื่องชำติพันธ์	 เพศ	 และอำยุ	 เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรโดยรวมมีคุณสมบัติที่

จ�ำเป็นต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร	

	 รำยนำมและอ�ำนำจในกำรลงนำมของคณะกรรมกำรบริษัทฯได้รำยงำนไว้ ในหัวข้อ	คณะกรรมกำรบริษัทฯ

 5.2 คณะกรรมก�รชุดย่อย

ได้รำยงำนไว้ ในหัวข้อ		คณะกรรมกำรชุดย่อย

 5.3 บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

ได้รำยงำนไว้ ในหัวข้อ	คณะกรรมกำรบริษัทฯ

 5.4   ประธ�นกรรมก�ร และ กรรมก�รผู้จัดก�ร

ประธำนกรรมกำร	และ	กรรมกำรผู้จัดกำร	มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน	ดังนี้

 ประธ�นกรรมก�ร มีหน้�ที่ 

1.		 เป็นผู้น�ำของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และมีหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

2.	 ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมกำร	ประกอบไปด้วยกรรมกำรที่มีคุณภำพ	มีควำมสำมำรถ	และมีควำมสมดุล	เพื่อน�ำไปสู่กำรตัดสินใจที่ดี	และ 

	 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

3.	 ก�ำกับดแูลใหค้ณะกรรมกำรใหค้วำมส�ำคญักับประเดน็เชิงกลยทุธท์ีก่ระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญกับกำร 

	 ก�ำหนดทิศทำงขององค์กร

4.	 ควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ	จัดสรรเวลำให้เพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะน�ำเสนอข้อมูล	สนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำรซักถำม 

		 และแสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ	ควบคุมประเด็นในกำรอภิปรำย	และสรุปมติที่ประชุม

5.	 ก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	 ควำมจ�ำเป็น	 และควำมเร่งด่วน	 และให้คณะกรรมกำรได้รับข้อมูลต่ำง	 ๆ 

	 ที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง	ชัดเจน	และทันเวลำ

6.	 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

 กรรมก�รผู้จัดก�ร มีหน้�ที่	

1.	 เป็นผู้น�ำของฝ่ำยบริหำร

2.	 บริหำรงำนของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯอนุมัติ

3.	 น�ำเสนอกลยุทธ์	นโยบำย	และแผนงำนธุรกิจหลัก	ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำอนุมัติ

4.	 บริหำรกิจกำรให้มีผลประกอบกำรที่ดี	 และก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 และสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกลยุทธ์และนโยบำยของบริษัทฯ	 ให้เป็น	

	 รูปธรรมทำงปฏิบัติ
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5.	 ติดตำมและรำยงำนสภำวะธุรกิจ	 ฐำนะผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯให้คณะกรรมกำรบริษัทฯรับทรำบอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำ	 รวมทั้ง 

	 เสนอแนะทำงเลือก	และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำย		สภำพตลำด	และกำรแข่งขัน

6.	 ดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง	ๆ	ของบริษัทฯอย่ำงมีประสิทธิภำพ

7.	 น�ำเสนองบประมำณประจ�ำปี	และงบลงทุนประจ�ำปีให้คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำอนุมัติ

8.	 เป็นตัวแทนของบริษัทฯ	ตลอดจนมีอ�ำนำจมอบหมำยในกำรติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐ	หรือหน่วยงำนก�ำกับอื่น	ๆ

9.	 น�ำหลักกำรบรรษัทภิบำลมำใช้ ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

 5.5  ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯรวมจ�ำนวน	5	ครั้ง	โดยบริษัทฯได้ด�ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

ที่สอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ดังนี้	

1.	 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 จะมีกำรก�ำหนดขึ้นเป็นกำรล่วงหน้ำในเดือนพฤษภำคมของทุกปี	 เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและ 

	 เข้ำร่วมประชุมได้

2.	 ประธำนกรรมกำร	เป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรบรรจุวำระกำรประชุม	โดยกรรมกำรผู้จัดกำร	และกรรมกำร	สำมำรถร่วมเสนอวำระกำร 

	 ประชุมผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทได้

3.	 กำรพิจำรณำในกำรประชุมแต่ละคร้ัง	 บริษัทฯ	 มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำ 

	 อยำ่งนอ้ย	7	วันก่อนวันประชุม	เว้นแต่ในกรณจี�ำเปน็รีบดว่น	เพื่อใหก้รรมกำรมเีวลำศกึษำ	พิจำรณำ	และตดัสนิใจอยำ่งถูกตอ้งในเรื่องตำ่ง	ๆ  

		 อย่ำงเพียงพอ

4.	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทฯจะต้องประชุมกันอย่ำงน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	ทั้งนี้	กรรมกำรบริษัทฯ	ต้องมำประชุม 

	 อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม	และอำจมีกำรประชุมเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น

5.	 กรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวำระกำรประชุม	จะต้องงดออกเสียงลงมติในวำระนั้น	ๆ

6.	 ในกำรประชุมทุกครั้ง	จะมีกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจน	โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	กรรมกำรสำมำรถอภิปรำย	และ 

	 แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผยและอิสระ	และมีกำรจดบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

7.	 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้กรรมกำรผู้จัดกำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร	 เพื่อให้รำยละเอียดเพ่ิมเติมในฐำนะที่ 

	 เกี่ยวข้องกับปัญหำโดยตรง	

	 รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯของกรรมกำรแต่ละท่ำนได้รำยงำนไว้ ใน	 หัวข้อ	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ในหมวด

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

 ก�รประชุมของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

	 คณะกรรมกำรมนีโยบำยใหก้รรมกำรที่ไมเ่ปน็ผู้บริหำรมกีำรประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ�ำเป็น	เพื่ออภปิรำยปัญหำตำ่ง	ๆ 	เก่ียวกับกำร

จัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ	โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย	และแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบถึงผลกำรประชุม

	 ในปี		2561	บริษัทฯ	ได้จัดให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีกำรประชุมระหว่ำงกันเองจ�ำนวน	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	13	ธันวำคม	2561	ที่ผ่ำนมำ	

 5.6 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

											คณะกรรมกำรบริษัทฯตระหนักถึงควำมส�ำคัญของประสิทธิภำพ	และกำรอุทิศเวลำอย่ำงพอเพียง	ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร

และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	 จึงมีนโยบำยก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นที่กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรได้

ไม่เกิน	4	บริษัทจดทะเบียน	และก�ำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำร	สำมำรถไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทแห่งอื่นได้ไม่เกิน	3	บริษัท

 5.7 ก�รพัฒน�กรรมก�ร

 ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่

	 คณะกรรมกำรดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ	บคุคลที่ไดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรใหมไ่ดรั้บกำรแนะน�ำ	และมข้ีอมลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่กำรปฏบิตัหินำ้ที	่จงึ

ก�ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน	เพื่อสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจในธุรกิจ	และกำรด�ำเนินกำรด้ำนต่ำง	ๆ	ของบริษัทฯ	เพื่อเตรียมควำม

พร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร	โดยมีเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่องดังกล่ำว	ดังนี้	

	 •	 ข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงธุรกิจ	โครงสร้ำงคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรชุดย่อย	และขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่



41รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

	 •	 ข้อมูลด้ำนวิสัยทัศน์	เป้ำหมำยหลัก	นโยบำย	และแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 •	 จัดให้มีกำรพบปะหำรือกับประธำนกรรมกำร	กรรมกำรผู้จัดกำร	เพื่อท�ำควำมเข้ำใจและสอบถำมข้อมูล	เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

   นโยบ�ยก�รพัฒน�และเข้�อบรมของกรรมก�ร

	 	 คณะกรรมกำรดูแลให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ที่จ�ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง	 มีควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำย	 กฎเกณฑ์	

มำตรฐำน	ควำมเสีย่ง	และสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธรุกจิ	รวมทัง้ไดร้บัทรำบขอ้มลูทีเ่ปน็ปัจจบุนัอยำ่งสม่�ำเสมอ	และสนบัสนนุให้

กรรมกำรเข้ำอบรมหลกัสูตรหรือเข้ำร่วมกิจกรรมสมัมนำทีจ่ดัอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย	

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 เป็นต้น	 โดยเลขำนุกำรบริษัท	 จะเป็นผู้ประสำนงำนใน 

เรื่องดังกล่ำว

	 ในปี	2561	มีกรรมกำรของบริษัทฯเข้ำร่วมกำรสัมมนำและเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร	สรุปได้

ดังนี้

1. น�ยเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์  กรรมก�ร / ประธ�นกรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รผู้จัดก�ร /      

       กรรมก�รลงทุน / กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

2. น�ยประดิษฐ รอดลอยทุกข์  กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รลงทุน / 

       ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง / กรรมก�รสรรห� 

       ค่�ตอบแทน  และบรรษัทภิบ�ล

3. น�งอัญชุลี คุณวิบูลย์   กรรมก�ร / กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 

4. ดร. ชัชวลิต สรว�รี   กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รตรวจสอบ / 

       กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

5. น�งส�วถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมก�ร

ล�ำดับ วันที่เข้ำร่วมกำรอบรมและสัมมนำ โปรแกรมกำรอบรมและสัมมนำ ผู้จัด

1 4	กรกฎำคม	2561 สัมมนำกรรมกำรบริษัทประกันภัยประจ�ำปี	2561	

“OIC	Expectation	to	the	Board	of	Directors”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

2 4	กรกฎำคม	2561 สัมมนำกรรมกำรบริษัทประกันภัยประจ�ำปี	2561	

“นโยบำยของส�ำนักงำน	คปภ.	ต่อกำรด�ำเนินกิจกำร

ของบริษัทประกันภัย”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

3 15-16	พฤศจิกำยน	2561 Digital	Business	Transformation	ปี	2018 Omega	World	Class

ล�ำดับ วันที่เข้ำร่วมกำรอบรมและสัมมนำ โปรแกรมกำรอบรมและสัมมนำ ผู้จัด

1 4	กรกฎำคม	2561 สัมมนำกรรมกำรบริษัทประกันภัยประจ�ำปี	2561	 

“OIC	Expectation	to	the	Board	of	Directors”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

ล�ำดับ วันที่เข้ำร่วมกำรอบรมและสัมมนำ โปรแกรมกำรอบรมและสัมมนำ ผู้จัด

1 5,12,19,26	มิถุนำยน

3	และ	31	กรกฎำคม	2561

อบรม	Director	Certification	Program	(DCP)	

รุ่น	261/2018

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ล�ำดับ วันที่เข้ำร่วมกำรอบรมและสัมมนำ โปรแกรมกำรอบรมและสัมมนำ ผู้จัด

1 4	กรกฎำคม	2561 สัมมนำกรรมกำรบริษัทประกันภัยประจ�ำปี	2561	

“OIC	Expectation	to	the	Board	of	Directors”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม
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“OIC	Expectation	to	the	Board	of	Directors”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
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  5.8 แผนพัฒน�เพื่อทดแทนตำ�แหน่งง�น

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ	 ค่ำตอบแทน	 และบรรษัทภิบำล	 เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องควำมต่อเนื่องในกำร

บริหำรที่เหมำะสมและพิจำรณำแผนพัฒนำเพื่อทดแทนต�ำแหน่ง	 และสรรหำผู้บริหำรระดับสูง	 (Succession	 Plan)	 โดยเฉพำะในต�ำแหน่ง 

กรรมกำรผูจ้ดักำร	และผู้บริหำรตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไป	เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำบริษัทฯมกีำรวำงแผน	สรรหำ	คดัเลอืก	และเตรียม 

ควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อทดแทนในต�ำแหน่งงำนหลักที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เมื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น	 ๆ	 ได้รับกำร 

แต่งตั้ง	โยกย้ำย	เกษียณอำยุ	ลำออก	และส่งผลให้ต�ำแหน่งนั้น	ๆ	ว่ำงลง

	 บริษัทฯมีแผนคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหน่งงำนบริหำรที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม	 เพื่อให้มั่นใจว่ำ

บริษัทฯไดผู้บ้ริหำรทีด่แีละมคีวำมสำมำรถ	โดยมคีณะกรรมกำรสรรหำ	คำ่ตอบแทน	และบรรษัทภบิำล	ท�ำหนำ้ที่ในกำรกลัน่กรองกำรแตง่ตัง้ผูบ้ริหำร 

ระดับสูงของบริษัทฯ	 อันได้แก่กรรมกำรผู้จัดกำร	 และผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรข้ึนไป	 เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ

พิจำรณำอนุมัติ

	 นอกจำกนัน้	บริษัทฯยงัมนีโยบำยในกำรคดัเลอืกผู้ทีเ่ปน็คนเก่งและดเีข้ำมำท�ำงำน	เช่น	บุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณแ์ละคนรุ่นใหมท่ีม่คีวำมรู้ 

ควำมสำมำรถ	 และพัฒนำสร้ำงควำมพร้อมให้มีโอกำสเติบโตก้ำวหน้ำข้ึนสู่ระดับผู้บริหำรในอนำคตได้	 โดยผ่ำนข้ันตอนกำรประเมินพนักงำนที่มี

ศักยภำพสูง	มีกำรมอบหมำยงำนที่ท้ำทำย	รวมทั้งหมุนเวียนงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น�ำ	และควำมรอบรู้ ในงำนหลำย	ๆ	ด้ำน

 5.9 ก�รประเมินผลปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย กรรมก�รผู้จัดก�ร และ องค์กรโดยรวม

	 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	1.	กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทั้งคณะ	และ	2.	กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

คณะกรรมกำรในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี	ซึ่งในกำรประเมินดังกล่ำว	จะพิจำรณำในเรื่องผลประกอบกำรของบริษัทฯด้วย	เพื่อให้สะท้อนถึง

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร	นอกจำกนี้	ข้อเสนอแนะต่ำง	ๆ 	ที่ได้รับจำกกำรประเมิน	บริษัทฯจะน�ำมำใช้ ในกำรปรับปรุงประสิทธิผล

ของกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

 5.9.1 ก�รประเมินผลปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ดังนี้	

			 นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรยังได้ก�ำหนดหัวข้อที่ใช้ ในกำรประเมินคณะกรรมกำร	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 5	 หมวดหลักด้วยกัน	 ได้แก่	 

1.	 ผลประกอบกำรในรอบปี	 	 2.	 บทบำท	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	 3.	 กำรประชุมและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร 

ในที่ประชุมกรรมกำร	4.	โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร	และ	5.	ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร

 5.9.2 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย

	 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด	 ซ่ึงได้แก่	 คณะกรรมกำรบริหำร	 คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	คณะกรรมกำรลงทุน	และคณะกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล	โดยใช้หลักเกณฑ์

กำรประเมนิเช่นเดยีวกันกับกำรประเมนิคณะกรรมกำรบริษัทฯทัง้คณะ	นอกจำกนี	้หวัข้อที่ใช้ ในกำรประเมนิจะแตกตำ่งกันไปตำมบทบำทและหนำ้ที่

ส�ำคัญของคณะกรรมกำรชุดย่อย	ดังกล่ำว

    5.9.3 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�ร

	 คณะกรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล	เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร	เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำร 

บริษัทฯพิจำรณำ	 กำรประเมินดังกล่ำวจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทฯทั้งคณะและคณะกรรมกำรชุดย่อย	 

นอกจำกนี	้หวัข้อที่ใช้ ในกำรประเมนิจะแบง่ออกเปน็	7	หมวดหลกัดว้ยกัน	ไดแ้ก่	1.	ผลกำรปฏบิตังิำนระหว่ำงป	ี2.	วิสัยทศันแ์ละกำรก�ำหนดกลยทุธ์ 

3.	 กำรปฏิบัติได้ตำมกลยุทธ์	 4.	 ด้ำนทรัพยำกรบุคคลและกำรสืบทอดต�ำแหน่ง	 	 5.	 ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	 6.	 กำรบริหำรงำนและ 

ควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร		7.	ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร

คะแนน	(%) เกณฑ์ที่ได้ ค�ำจ�ำกัดควำม

90-100 ดีเลิศ มีมำตรฐำนและผลงำนที่สูงมำก	ไม่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน	หรือปรับปรุงเพียง

เล็กน้อยเท่ำนั้น

80-89 ดีเกินควำมคำดหวัง มีมำตรฐำนและผลงำนที่สูงเกินควำมคำดหวัง

70-79 ดีเทียบเท่ำควำมคำดหวัง มีมำตรฐำนและผลงำนที่ดีตำมควำมคำดหวัง

60-69 พอใช้ มีมำตรฐำนและผลงำนที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน	แต่ต่�ำกว่ำควำมคำดหวัง	

สำมำรถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

ต่�ำกว่ำ		60 ควรปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน มีมำตรฐำนต่�ำกว่ำควำมเพียงพอในกำรด�ำเนินธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง	ควรปรับปรุงอย่ำง

เร่งด่วน
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 5.9.4 ก�รประเมินผลง�นผู้บริห�รระดับสูง และสำ�หรับทั้งองค์กร

	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ค่ำตอบแทน	 และบรรษัทภิบำล	 ก�ำกับดูแลให้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำนผู้บริหำร 

ระดับสูง	และหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำนส�ำหรับทั้งองค์กร

 5.10 นโยบ�ยค่�ตอบแทนของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และ พนักง�น

 นโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�ร 

	 คณะกรรมกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล	มีหน้ำที่พิจำรณำนโยบำย	โครงสร้ำง	และค่ำตอบแทน	

ส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

โดยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรมคีวำมสอดคล้องกับประสบกำรณ	์ภำระหนำ้ที	่ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผดิชอบของกรรมกำร	(accountability 

and	 responsibility)	 รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน	 และกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน 

คณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มในอัตรำที่เหมำะสม	และเทียบเคียงได้กับระดับที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน	โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

โครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร	

 นโยบ�ยค่�ตอบแทนผู้บริห�ร และ พนักง�น

	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลให้มีกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ	 และก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของ 

บริษัทฯ	และโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของอุตสำหกรรมประกันวินำศภัย	โดยโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของผู้บริหำร	และพนักงำนจะอยู่ในรูปเงินเดือน

และโบนัส	 กำรปรับข้ึนเงินเดือนและให้ โบนัสพิจำรณำจำกผลประเมินกำรปฏิบัติงำน	 รวมถึงพิจำรณำผลประกอบกำรของบริษัทฯ	 และกำรข้ึน 

เงินเดือนและให้โบนัสของอุตสำหกรรมประกันวินำศภัย									

เลข�นุก�รบริษัท

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติหนำ้ที่ในกำรให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับกฎหมำย

และกฎเกณฑ์ต่ำง	 ๆ	 ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ	 ดูแลกำรจัดเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร	 เอกสำรส�ำคัญต่ำง	 ๆ	 และกิจกรรมของ 

คณะกรรมกำร		รวมทัง้ประสำนงำนให้มกีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร	บริษัทฯส่งเสริมใหเ้ลขำนกุำรบริษัทไดรั้บกำรฝกึอบรม	พัฒนำควำมรู้เก่ียวกับ 

งำนในต�ำแหน่งหน้ำที่	เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้	และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน		

คณะกรรมก�รชุดย่อย

	 ณ	 วันที่	 	 31	 ธันวำคม	 2561	 โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทฯ	 มีคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งหมด	 5	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	คณะกรรมกำรลงทุน	และคณะกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล	

 (ก)   คณะกรรมก�รบริห�ร				ประกอบด้วยกรรมกำร	3	ท่ำน	ซึ่งมีรำยนำม	ดังนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

	 1.	 ก�ำกับดแูล	และใหค้�ำปรึกษำแก่กรรมกำรผูจ้ดักำร	เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรองคก์รเปน็ไปตำมนโยบำยและเปำ้หมำยทีค่ณะกรรมกำร 

	 	 บริษัทฯก�ำหนด

	 2.	 ร่วมพิจำรณำน�ำเสนอนโยบำย	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และแผนธุรกิจ	ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำ

	 3.	 กลั่นกรองงบประมำณประจ�ำปี	และงบลงทุนประจ�ำปี	และน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำอนุมัติ	

	 4.	 พิจำรณำงบลงทุนที่เกินกว่ำวงเงินที่กรรมกำรผู้จัดกำรมีอ�ำนำจอนุมัติแต่ไม่เกินจ�ำนวน	20	ล้ำนบำท

1.	นำยเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร	และกรรมกำรผู้จัดกำร

2.	นำงสุวิมล									ชยวรประภำ กรรมกำรบริหำร

3.	นำยประดิษฐ						รอดลอยทุกข์ กรรมกำรบริหำร
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	 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมในปี	2561	จ�ำนวน	11	ครั้ง	โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริหำรแต่ละท่ำนสรุปได้ดังนี้

 

 อำ�น�จอนุมัติของกรรมก�ร

 หม�ยเหตุ	*		รำยกำรนอกเหนือจำกที่ระบุมำนี้		ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำร	ยกเว้นงบด�ำเนินกำร	ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำรผู้จัดกำร

 (ข)  คณะกรรมก�รตรวจสอบ					ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	3	ท่ำน	ซึ่งมีรำยนำม	ดังนี้

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	 3	 ปี	 ซ่ึงมีประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีควำมรู้และ

ประสบกำรณ์อย่ำงเพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้	 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนรำยงำน 

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ	 สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน	และระบบบริหำรควำมเสี่ยงให้มีควำมรัดกุม	 เหมำะสม	ทันสมัย	 และมีประสิทธิภำพ 

กำรปฏิบัติตำมนโยบำย	ระเบียบข้อบังคับ	ตลอดจนกฎหมำย	ระเบียบปฏิบัติ		และข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับดูแล	และจัดท�ำรำยงำนหรือให้

ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพื่ออนุมัติ		หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 1.	 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯเพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมถูกต้อง	เชื่อถือได้	รวมถึงมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

	 2.	 พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรหรือวิธีปฏิบัติทำงบัญชีที่ส�ำคัญที่เสนอโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ

	 3.	 สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน	ระบบกำรตรวจสอบภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ	ให้มีควำมเหมำะสมและม ี

	 	 ประสิทธิภำพ	 รวมถึงกำรน�ำข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรับปรุง	 แก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเสนอต่อ 

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 	 	 3.1	สอบทำนและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปีของบริษัทฯ

	 	 	 3.2	สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในที่เสนอต่อฝ่ำยบริหำร	 รวมถึงกำรสอบทำนควำมเห็นฝ่ำยบริหำรที่มีต่อประเด็น 

	 	 	 	 กำรตรวจสอบที่มีกำรเสนอและรำยงำนไว้

	 	 	 3.3	สอบทำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนก�ำกับ	รวมถึงหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	ฝ่ำยกฎหมำย)	ให้มั่นใจตำม 

	 	 	 	 สมควรว่ำ	บริษัทฯปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย	์และ	กฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกันวินำศภยั	และ/ 

	 	 	 	 หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 	 3.4	พิจำรณำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	และฝ่ำย	

	 	 	 	 ตรวจสอบภำยใน	 เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในและเสนอให้ฝ่ำยบริหำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ	 รวมทั้งติดตำม 

	 	 	 	 ผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะนั้น

รำยชื่อ กำรเข้ำร่วมประชุม	/	กำรประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมำยเหตุ

1.	นำยเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์ 11/11

2.	นำงสุวิมล								 ชยวรประภำ 11/11

3.	นำยประดิษฐ						รอดลอยทุกข์ 11/11

ประเภทเรื่องที่อนุมัติ*

วงเงินอ�ำนำจอนุมัติ

กรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทฯ

1.	กำรอนุมัติกำรลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภท

		(เงินฝำกธนำคำร	พันธบัตร	หุ้น	หุ้นกู้	สินเชื่อ	ฯลฯ)		

คณะกรรมกำรลงทุนเป็นผู้พิจำรณำ	ซึ่งคณะกรรมกำรลงทุนประกอบด้วย

ประธำนกรรมกำร	กรรมกำรผู้จัดกำร	กรรมกำรบริหำร	และผู้จัดกำรฝ่ำยกำรลงทุน

2.	กำรอนุมัติซื้อทรัพย์สินที่เป็นอสังหำริมทรัพย์

		และสังหำริมทรัพย์

ไม่เกิน	5	ล้ำนบำท ไม่เกิน	20	ล้ำนบำท เกิน		20	ล้ำนบำท

3.	กำรอนุมัติค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับโครงกำรที่อยู่นอกเหนือจำก		

		งบลงทุน	(Investment	Budget)	ที่ได้รับอนุมัติจำก

		คณะกรรมกำรบริษัทฯแล้ว	

ไม่เกิน	5	ล้ำนบำท ไม่เกิน	20	ล้ำนบำท เกิน		20	ล้ำนบำท

1.	นำยวีระชัย								งำมดีวิไลศักดิ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	นำยวินัย										วิทวัสกำรเวช	 กรรมกำรตรวจสอบ

3.	ดร.ชัชวลิต								สรวำรี กรรมกำรตรวจสอบ			

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ:																								นำยอมรศักดิ์	ศรีมงคลชัย
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	 	 	 3.5	คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจร่วมประชุมหำรือกับผู้บริหำรเป็นกำรเฉพำะ	 รวมถึงกำรเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือ 

    ตรวจสอบรำยกำรใดทีเ่หน็ว่ำจ�ำเปน็	รวมถึงกำรขอควำมเห็นทีเ่ปน็อสิระจำกทีป่รึกษำทำงวิชำชีพอื่นได	้โดยคำ่ใช้จำ่ยของบริษัทฯ

	 4.	 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน	 หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ 

	 	 ตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ			

	 5.	 พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยง	 หรือรำยกำรที่เก่ียวข้องหรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำม 

	 	 ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน

	 6.	 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่องำนตรวจสอบภำยใน

	 7.	 พิจำรณำคัดเลือก	เสนอแต่งตั้งและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี	 เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชี 

	 	 ของบริษัทฯ

	 8.	 ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทรำบผลกำรสอบทำน/ตรวจสอบงบกำรเงิน	 และหำรือเก่ียวกับประเด็นปัญหำที่อำจพบกำรปฏิบัต ิ

	 	 หน้ำที่ของผู้สอบบัญชี	รวมถึงกำรเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 9.	 สอบทำนว่ำบริษัทฯมกีระบวนกำรควบคุมและมำตรกำรก�ำกับดแูลทีจ่�ำเปน็เพียงพอเพื่อให้ไดรั้บควำมเชื่อมัน่ว่ำบริษัทฯ	มกีำรถือปฏบิตั ิ

	 	 ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นสอดคล้องตำมแนวทำงของหน่วยงำนก�ำกับดูแลต่ำง	ๆ	อย่ำงมีประสิทธิผล	ซึ่งรวมถึง

	 	 	 9.1	กำรจัดให้มีช่องทำงในกำรรับแจ้งเบำะแสในกรณีที่พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง	ๆ 	มีข้อสงสัยหรือพบเห็นกำรกระท�ำ 

	 	 	 	 อันควรสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืน	หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อก�ำหนดด้ำนจริยธรรมและนโยบำยต่อต้ำนกำร 

	 	 	 	 คอร์รัปชั่น							

	 	 	 9.2	กำรจัดให้มีกระบวนกำรเพื่อให้สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบำะแสว่ำบริษัทฯ	 มีกระบวนกำรสอบสวนที่เป็นอิสระและมีกำร 

	 	 	 	 ด�ำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม

	 10.	 สอบทำนและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่�ำเสมอและเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เมื่อมีกำร 

	 	 แก้ไข

	 11.	 จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปขีองบริษัทฯ	ซ่ึงรำยงำนดงักลำ่ว	ตอ้งลงนำมโดยประธำน 

	 	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย	ดังต่อไปนี้

	 	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

	 	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

	 	 	 •	 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 

	 	 	 	 ประเทศไทย	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัยและข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ 

	 	 	 	 ประกันภัย	และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 	 •	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 	 	 •	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

	 12.	 ในกำรปฏบิตัหิน้ำที	่หำกพบหรือมข้ีอสงสัยว่ำมรีำยกำรทีเ่กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน	์กำรทจุริตรวมถึงพฤตกิำรณอ์นัควรสงสยั 

	 	 ที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชีเก่ียวกับกำรทุจริต	 หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำร 

	 	 ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมหีนำ้ทีร่ำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯเพื่อด�ำเนนิกำรปรับปรุงภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ 

						 	 เห็นสมควร	รวมถึงรำยงำนต่อส�ำนักงำน	ก.ล.ต.ในกรณีที่เข้ำองค์ประกอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 13.	 ปฏิบัติงำนอื่นตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตร	 หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯได้มอบหมำย 

	 	 ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ		มีกำรประชุมในปี	2561	จ�ำนวน	12	ครั้ง	โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนสรุปได้ดังนี้	

  (ค)  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 	ประกอบด้วยกรรมกำร	1	ท่ำน	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	2	ท่ำน	ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรลงทุน	และ 

ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	ซึ่งมีรำยนำม	ดังนี้

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	3	ปี

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 1.	 ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง	 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เพื่อพิจำรณำอนุมัติโดยต้องครอบคลุมประเภทควำมเสี่ยงที่ 

	 	 อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้	เงินกองทุน	ชื่อเสียง	หรือกำรด�ำรงอยู่ของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

	 	 	 1.1	ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์

	 	 	 1.2	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัย	

	 	 	 1.3	ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง

	 	 	 1.4	ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร

	 	 	 1.5	ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด

	 	 	 1.6	ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต

	 2.	 ประเมินควำมเพียงพอของมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง	รวมถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ

	 3.	 จดัใหม้กีำรประชุมเปน็ประจ�ำอยำ่งน้อยทกุไตรมำส	เพื่อตดิตำมสถำนะควำมเส่ียง	รวมถึงควำมคบืหนำ้ในกำรบริหำรควำมเส่ียง	และ 

	 	 ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำยกำรบริหำรควำม 

	 	 เสี่ยงและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดตำมควำมเหมำะสม	และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ทรำบอย่ำงน้อยไตรมำสละ	1	ครั้ง

	 	 	 	 ในกรณีที่จ�ำเป็น	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจขอค�ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำภำยนอกได้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ

	 4.	 ดูแลและสนับสนุนให้กำรบริหำรควำมเส่ียงประสบควำมส�ำเร็จ	 เสนอแนะวิธีป้องกัน	 และวิธีลดระดับควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ 

	 	 ยอมรับได	้ตดิตำมแผนกำรด�ำเนนิงำนเพื่อลดควำมเสีย่งอยำ่งตอ่เนื่อง	และเหมำะสมกับสภำวะกำรด�ำเนนิธุรกิจ	เพื่อให้มัน่ใจว่ำควำม 

	 	 เสี่ยงได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมกีำรประชุมในป	ี2561	จ�ำนวน	5	คร้ัง	โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแตล่ะทำ่น

สรุปได้ดังนี้	

 

1.	นำยประดิษฐ						รอดลอยทุกข์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

2.	นำยประหยัด						ฐิตะธรรมกุล							 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

3.	นำงวีณำ											นิรมำนสกุล								 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4.	นำยธำรำ										วนลำภพัฒนำ			 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5.	นำยอมรศักดิ์						ศรีมงคลชัย								 กรรมกำร	และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

รำยชื่อ กำรเข้ำร่วมประชุม	/	กำรประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมำยเหตุ

1.	นำยวีระชัย				งำมดีวิไลศักดิ์ 12/12

2.	นำยวินัย						วิทวัสกำรเวช 12/12

3.	ดร.ชัชวลิต				สรวำรี 11/12

รำยชื่อ กำรเข้ำร่วมประชุม	/	กำรประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมำยเหตุ

1.	นำยประดิษฐ							รอดลอยทุกข์ 5/5

2.	นำยประหยัด							ฐิตะธรรมกุล							 2/5

3.	นำงวีณำ											นิรมำนสกุล							 5/5  

4.	นำยธำรำ											วนลำภพัฒนำ						 5/5

5.	นำยอมรศักดิ์							ศรีมงคลชัย 5/5
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 (ง)  คณะกรรมก�รลงทุน	ประกอบด้วยกรรมกำร	4	ท่ำน	และผู้จัดกำรฝ่ำยกำรลงทุน	ซึ่งมีรำยนำม	ดังนี้

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รลงทุน

1.	 ก�ำหนดกรอบนโยบำยกำรลงทนุ	แผนกำรจดัสรรเงนิลงทนุ	(Asset	Allocation)	แผนกำรลงทนุ	นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง	และระเบียบ 

	 วิธีปฏิบัติกำรลงทุนของบริษัทฯ

2.	 ก�ำกับดูแลกระบวนกำรตัดสินใจกำรลงทุน

3.	 ก�ำกับดูแลกำรลงทุนของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุน	และกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตำมเป้ำหมำย	

4.	 ก�ำกับดูแลในเรื่องธรรมำภิบำล	ควำมโปร่งใส	และกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมกำรลงทุนของบริษัทฯ	

5.	 ก�ำกับดูแลระบบงำน	บุคลำกร	และข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรลงทุนของบริษัทฯให้มีประสิทธิภำพ

6.	 บริหำรเงินลงทุนตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุนที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

7.	 รำยงำนผลกำรลงทุนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯทรำบอย่ำงสม่�ำเสมอ

	 คณะกรรมกำรลงทุนมีกำรประชุมในปี	2561	จ�ำนวน	8	ครั้งโดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรลงทุนแต่ละท่ำนสรุปได้ดังนี้	

 

  (จ)  คณะกรรมก�รสรรห�  ค่�ตอบแทน  และบรรษัทภิบ�ล		ประกอบด้วยกรรมกำร	6	ท่ำน	ซึ่งมีรำยนำมดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน  และบรรษัทภิบ�ล

	 	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ค่ำตอบแทน	 และบรรษัทภิบำลมีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อนโยบำยกำรสรรหำ	 กำรพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร	 ตลอดจนนโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำล	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติ	แล้วแต่กรณี

 บทบ�ทและหน้�ที่

1. ด้�นสรรห�

	 •	 พิจำรณำหลักเกณฑ์	 วิธีกำร	 และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรและผู ้บริหำรระดับสูง	 เพ่ือเสนอให้ 

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำ

	 •	 สร้ำงควำมมั่นใจว่ำ	บริษัทฯ	มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงที่มีประสิทธิภำพ	และมีควำมต่อเนื่อง

1.	นำยเรืองวิทย์						ดุษฎีสุรพจน์ ประธำนกรรมกำรลงทุน

2.	นำยเรืองเดช							ดุษฎีสุรพจน์ กรรมกำรลงทุน

3.	นำงสุวิมล										ชยวรประภำ กรรมกำรลงทุน

4.	นำยประดิษฐ							รอดลอยทุกข์ กรรมกำรลงทุน

5.	นำยธำรำ											วนลำภพัฒนำ กรรมกำรลงทุน

รำยชื่อ กำรเข้ำร่วมประชุม	/	กำรประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมำยเหตุ

1.	นำยเรืองวิทย์				ดุษฎีสุรพจน์ 8/8

2.	นำยเรืองเดช					ดุษฎีสุรพจน์ 4/8

3.	นำงสุวิมล								ชยวรประภำ 8/8

4.	นำยประดิษฐ					รอดลอยทุกข์ 8/8

5.	นำยธำรำ									วนลำภพัฒนำ									 8/8

1.	นำยเรืองวิทย์					ดุษฎีสุรพจน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล

2.	นำยเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์ กรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล

3.	นำยประดิษฐ						รอดลอยทุกข์ กรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล

4.	นำยวีระชัย								งำมดีวิไลศักดิ์ กรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล

5.	ดร.ชัชวลิต								สรวำรี																 กรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล

6.	นำงอัญชุลี								คุณวิบูลย์												 กรรมกำรสรรหำ		ค่ำตอบแทน		และบรรษัทภิบำล
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2. ด้�นค่�ตอบแทน

	 •	 พิจำรณำนโยบำย	โครงสร้ำง	และค่ำตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร 

	 	 บริษัทฯ	ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	

	 •	 พิจำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรผู้จัดกำร	

	 •	 พิจำรณำกำรขึ้นเงินเดือน	และโบนัสโดยรวมของบริษัทฯ	

3. ด้�นบรรษัทภิบ�ล

	 •	 พิจำรณำนโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำล	และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และจริยธรรมทำงธุรกิจที่ได้มำตรฐำน

	 •	 ก�ำกับดแูลใหก้ำรปฏบิตังิำนของบริษัทฯ	เปน็ไปตำมหลกับรรษัทภบิำลของบริษัทฯและหลกัธรรมำภบิำลของหนว่ยงำนทีม่อี�ำนำจก�ำกับ 

	 	 ดูแลตำมกฎหมำย

	 คณะกรรมกำรสรรหำ	คำ่ตอบแทน		และบรรษัทภบิำล	มกีำรประชุมในป	ี2561	จ�ำนวน	3	คร้ัง	โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรสรรหำฯ 

แต่ละท่ำนสรุปได้ดังนี้	

 

ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

 (1) กรรมก�รอิสระ 

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯก�ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระไว้อย่ำงชัดเจน	ดังนี้

	 1.	 ถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ	0.5	ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ	ทัง้นี	้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ีเ่ก่ียวข้องของกรรมกำร 

	 	 อิสระรำยนั้น	ๆ	ด้วย

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	 ลูกจ้ำง	 พนักงำน	 ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ 

	 	 บริษัทฯ	หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น	บิดำ	มำรดำ	คู่สมรส	พี่น้อง	และ 

	 	 บุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมกำรรำยอื่น	ผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม		หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให ้

	 	 เป็นกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ

	 4.	 ไมม่หีรือเคยมคีวำมสมัพันธท์ำงธรุกิจกับบริษัทฯ	ผูถื้อหุน้รำยใหญ	่หรือผูม้อี�ำนำจควบคมุของบริษัทฯในลกัษณะทีอ่ำจเปน็กำรขัดขวำง 

	 	 กำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง 

	 	 ธุรกิจกับบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 

		 	 2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจ 

	 	 ควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

	 	 สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน	 ซ่ึงได้รับ 

	 	 คำ่บริกำรเกินกว่ำ	2	ลำ้นบำทตอ่ปจีำกบริษัทฯ	ผูถื้อหุน้รำยใหญ	่หรือ	ผูม้อี�ำนำจควบคมุของบริษัทฯ	และไมเ่ปน็ผูถื้อหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�ำนำจ 

	 	 ควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำร	ทำงวิชำชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	ก่อนวัน 

	 	 ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

	 7.	 ไมเ่ปน็กรรมกำรที่ไดรั้บกำรแตง่ตัง้ข้ึนเพื่อเปน็ตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ	ผูถื้อหุ้นรำยใหญ	่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับ 

	 	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	

รำยชื่อ กำรเข้ำร่วมประชุม	/	กำรประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมำยเหตุ

1.	นำยเรืองวิทย์				ดุษฎีสุรพจน์ 3/3

2.	นำยเรืองเดช					ดุษฎีสุรพจน์ 3/3

3.	นำยประดิษฐ					รอดลอยทุกข์ 2/3

4.	นำยวีระชัย							งำมดีวิไลศักดิ์ 3/3

5.	ดร.ชัชวลิต							สรวำรี 3/3

6.	นำงอัญชุลี							คุณวิบูลย์ 3/3
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	 8.	 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน 

		 	 หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุ้นที่ 

	 	 มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ		

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน	9	ปี	หรือ	3	วำระติดต่อกัน	นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้

ด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรอสิระคร้ังแรก	ในกรณทีีจ่ะแตง่ตัง้กรรมกำรอสิระนัน้ให้ด�ำรงต�ำแหนง่ตอ่ไป		คณะกรรมกำรจะพิจำรณำทบทวนอยำ่งถ่ีถ้วน

และสมเหตุสมผลถึงควำมจ�ำเป็นดังกล่ำว

 (2) ก�รสรรห�กรรมก�ร

	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ค่ำตอบแทน	 และบรรษัทภิบำล	 มีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออก

ตำมวำระหรือในกรณีอื่น	ๆ 	เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำ	เพื่อเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป	โดยคณะกรรมกำร 

สรรหำฯ	จะพิจำรณำจำกทกัษะทีจ่�ำเปน็ทีย่งัขำดอยู่ในคณะกรรมกำร	รวมทัง้พิจำรณำควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะดำ้นทีจ่�ำเป็นตอ้งมีในคณะกรรมกำร	

โดยจะใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำรในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่	 ทั้งนี้	 บุคคลที่จะได้รับกำรพิจำรณำจะต้องมีประวัติกำรท�ำงำนโปร่งใส	 ไม่ด่ำงพร้อย 

มีวิสัยทัศน์		และมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 •	 มีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ

	 •	 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	

	 •	 ยึดมั่นในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยงมืออำชีพ

							ส�ำหรับกรรมกำรที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรำยใหญ่นั้น	โดยหลักแล้ว	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรตำมที่

เห็นสมควร	โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล	ที่ได้รับกำรเสนอดังกล่ำวว่ำไม่ขัดกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	และเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งต่อไป	

	 ในกำรสรรหำกรรมกำร	คณะกรรมกำรสรรหำ	คำ่ตอบแทน	และบรรษัทภบิำล	จะไมรั่บพิจำรณำรำยชื่อผูด้�ำรงต�ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบยีน

ตั้งแต่	4	บริษัทขึ้นไป

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำร	 โดยได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

เหมำะสม	 เพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ	 ก่อนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์กำรเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ	พร้อมทั้งแบบฟอร์มกำรเสนอชื่อกรรมกำรบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.smk.co.th

	 ตำมข้อบังคับบริษัทฯ	ก�ำหนดให้บริษัทฯ	มีคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ	 5	คน	แต่มิได้ระบุจ�ำนวนกรรมกำรสูงสุดไว้	และกรรมกำรไม่น้อย

กว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถ่ิีนทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัรไทย	โดยกรรมกำรจะเปน็ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯหรือไมก็่ได	้และในกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน	1	ใน	3	หรือจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

 ก�รเลือกตั้งกรรมก�รบริษัทฯ กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

	 (1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อ	หนึ่งเสียง

	 (2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม	(	1	)	เลือกตั้งบุคคลคนเดียว	หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้		แต่จะแบ่ง 

	 	 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

	 (3)	 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ	 เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร	 เท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง 

	 	 เลือกตั้งในคร้ังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน	 เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ 

	 	 จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

 นอกจ�กก�รพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระแล้ว กรรมก�รพ้นตำ�แหน่งเมื่อ

	 (1)	 ตำย

	 (2)	 ลำออก

	 (3)	 ขำดคุณสมบัติ		หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ	68	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535

	 (4)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง		และมีหุ้น 

	 	 นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 (5)	 ศำลมีค�ำสั่งให้ออก
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กรรมก�รที่ม�จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ปร�กฏร�ยละเอียดดังนี้

หม�ยเหตุ		*		ในวันที่	15	พฤศจิกำยน	2559	ผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลดุษฎีสุรพจน์	ได้ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในครอบครัวโดยกำรโอนหุ้นที่ถืออยู่บำงส่วนให้แก่	บริษัท		

	 	 ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	(“ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง”)	และ	SMK	Holding	Limited	(“SMK	Holding”)	และกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทฯ	โดย	ดุษฎีสุรพจน ์

		 	 โฮลดิ้ง	และ	SMK	Holding	จำกกำรโอนหุ้นดังกล่ำว	ส่งผลให้	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	และ	SMK	Holding	ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทั้งหมดคิดเป็น	ร้อยละ	25.02 

		 	 และ	ร้อยละ	1	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	ตำมล�ำดับ	และส่งผลให้ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

 (3) ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูง

	 คณะกรรมกำรสรรหำ	คำ่ตอบแทน	และบรรษัทภบิำล	เปน็ผูพิ้จำรณำหลกัเกณฑ	์วิธีกำร	และคดัเลอืกบคุลำกรทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมเปน็

ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำต่อไป

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 --	บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย	--

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน	 โดยได้ก�ำหนดนโยบำยดังกล่ำวไว้ ในจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจซ่ึง 

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบและให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกคนได้ตระหนักและยึดถือปฏิบัติ	 โดยมีสำระ

ส�ำคัญสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร	 ต้องแจ้งเก่ียวกับกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 อย่ำงน้อย	 1	 วันล่วงหน้ำก่อนท�ำกำรซ้ือขำย 

		 	 โดยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รับแจ้ง	เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯรับทรำบต่อไป

	 2.	 กรรมกำรและผู้บริหำร	มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อ	ก.ล.ต.	ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำชบัญญัต ิ

	 	 หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ภำยใน	3	วันท�ำกำร	นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง 

	 	 หลกัทรัพย	์และใหแ้จง้เลขำนกุำรบริษัททรำบเพื่อจดัท�ำบันทกึกำรเปลีย่นแปลง	สรุปจ�ำนวนหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรเปน็ 

	 	 รำยบุคคล	เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรประชุมครั้งถัดไป	

	 3.	 หำ้มกรรมกำร	ผูบ้ริหำร	และพนกังำนทกุคน	น�ำข้อมลูงบกำรเงิน	หรือข้อมลูอื่นทีม่ผีลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ		เปดิเผย 

	 	 ต่อบุคคลภำยนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง	 และห้ำมท�ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในช่วง	 1	 เดือน	 ก่อนที่ข้อมูลงบกำรเงินหรือ 

	 	 ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	และต้องไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	จนกว่ำ 

	 	 จะพ้นระยะเวลำ		24	ชั่วโมง	นับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะทั้งหมดแล้ว	

	 4.	 ก�ำหนดแนวทำงและวิธีปฏบิตัใินเรื่องกำรปกปอ้งรักษำและกำรใช้ข้อมลูภำยในของหนว่ยงำนดำ้นกำรลงทนุอยำ่งถูกตอ้ง	โดยกรรมกำร 

		 	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนที่เก่ียวข้อง	 มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมหลักกำรรักษำควำมลับของข้อมูลและป้องกันกำรร่ัวไหลของข้อมูลไปยัง 

	 	 บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง	และไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน

กลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ		วันที่		9	มีนำคม	2561 ณ		วันที่			31		ธันวำคม			2561		

จ�ำนวนกรรมกำรบริษัทฯ

ที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ %

1.	ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 124,642,060 62.32 4	ท่ำน

2.	MINDO	ASIA	INVESTMENTS	LIMITED 21,750,000 10.88 1	ท่ำน

3.	LEAPFROG	THAILAND	HOLDINGS	LIMITED 21,749,990 10.87 -
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 ก�รถือหลกัทรัพย์ และก�รเปลีย่นแปลงก�รถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมก�รบริษัทฯและผูบ้ริห�ร บริษัท สินมัน่คงประกันภยั จำ�กัด  

(มห�ชน)

 • กรรมก�ร

หม�ยเหตุ 			ข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ดังตำรำงข้ำงต้น	เป็นข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในบริษัทฯ

 • ผู้บริห�ร

หม�ยเหตุ				ข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ดังตำรำงข้ำงต้น	เป็นข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในบริษัทฯ

รำยชื่อ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

	ณ	วันที่	1/1/2561

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม	/	(ลด)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ	ณ		วันที่

31/12/2561

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนจำกหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

1.		นำยเรืองวิทย์									ดุษฎีสุรพจน์ 25,693,220 - 25,693,220 12.85%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

2.		นำยเรืองเดช									ดุษฎีสุรพจน์ 25,537,510 - 25,537,510 12.77%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

3.		นำงสุวิมล												ชยวรประภำ 14,267,540 - 14,267,540 7.13%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

4.		นำงสำวองค์อร							สมประสงค์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

5.		นำยประดิษฐ										รอดลอยทุกข์ 3,964,010 - 3,964,010 1.98%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

6.		นำงอัญชุลี												คุณวิบูลย์ 14,791,240 - 14,791,240 7.40%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

7.		นำยวีระชัย											งำมดีวิไลศักดิ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

8.		นำยวินัย												 	 วิทวัสกำรเวช	 - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

9.		ดร.ชัชวลิต												สรวำรี - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

10.	นำงสำวถนอมศรี					สินสุขเพิ่มพูน 24,650 - 24,650 0.012%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

รำยชื่อ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

	ณ	วันที่	1/1/2561

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม	/	(ลด)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ	ณ		วันที่

31/12/2561

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนจำกหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

1.	นำยสุทิพย์													 รัตนรัตน์ 2,000 - 2,000 0.001%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

2.	นำยประหยัด											ฐิตะธรรมกุล 3,650 - 3,650 0.002%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

3.	นำงวีณำ															นิรมำนสกุล 31,000 - 31,000 0.016%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

4.			นำยนุสนธิ												นิลวงศ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

5.		นำยสุรพงศ์												วงษ์โสภณำกุล 3,100 - 3,100 0.002%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -

6.	นำงสำวมนทรัตน์							นำวำรัตน์ 2,430 - 2,430 0.001%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - -
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ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 (1)	ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(audit	fee)

	 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	ท่ีบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด	ได้รับจำกบริษัทฯ	ในรอบบัญชีปี	2561	เท่ำกับ	1,850,000	บำท

	 (2)	ค่ำบริกำรอื่น	(non-audit	fee)

	 ค่ำธรรมเนียมกำรสอบทำนและตรวจสอบรำยงำนเกี่ยวกับ	 Risk-Based	 Capital	 Framework	 (RBC)	 ตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนด	ส�ำหรับงวด	30	มิถุนำยน	2561	และ	31	ธันวำคม	2561	รวมเท่ำกับ	600,000	บำท

ก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ	 และเป็นธรรม 

คณะกรรมกำร	จงึไดพั้ฒนำดำ้นกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทฯอยำ่งตอ่เนื่อง	เพื่อสะทอ้นถึงระบบบริหำรจดักำรทีม่ปีระสิทธิภำพ	มคีวำมโปร่งใส	

เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยในปี	 2561	 ที่ผ่ำนมำ	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ใน 

กำรประชุม	ครั้งที่	 5/2561	 เมื่อวันที่	 13	พฤศจิกำยน	2561	 ได้พิจำรณำทบทวนหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	

(CG	Code)	ที่ออกโดยคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	เพื่อน�ำมำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของบริษัทฯ	พร้อมทั้ง	

ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบำยบรรษัทภิบำลของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ	CG	Code	ที่ได้พิจำรณำน�ำมำปรับใช้	เพื่อพัฒนำด้ำนบรรษัท 

ภิบำลของบริษัทฯให้มีมำตรฐำนสูงยิ่งขึ้นเทียบเคียงได้ ในระดับสำกล																															

	 อย่ำงไรก็ดี	 มีแนวปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีบำงประกำร	 ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ยังไม่สำมำรถน�ำมำปฏิบัติได้	 ซ่ึงมี 

รำยละเอียดและค�ำชี้แจง	ดังนี้

1. คณะกรรมก�รควรพิจ�รณ�จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร ม�กกว่�  6 ครั้ง ต่อปี

	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ	กำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย	4	ครั้งต่อปี	มีควำมเหมำะสมแล้ว	 เนื่องจำกมีคณะกรรมกำรชุดย่อย	

5	 คณะ	 ปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรด้วย	 โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบอย่ำงสม่�ำเสมอ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรไตรมำสละคร้ัง	 เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกอบกำรควบคู่กับกำรประชุมวำระอื่นๆ	 นอกจำกนี้	 หำกมี 

กำรประชุม	Business	Plan		หรือ	Strategy	Session	เปน็กรณพิีเศษในปนีัน้ๆ	บริษัทฯจะจดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรเพิม่เตมิจำก	4	คร้ังตอ่ป	ี

กำรประชุมกรรมกำรทีพ่ร่�ำเพรื่อเกินควำมจ�ำเปน็อำจก่อใหเ้กิดภำระทีเ่กินควำมพอดตีอ่ฝำ่ยบริหำร	และน�ำไปสู่กำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำร

ที่มีประสิทธิภำพน้อยลง	คณะกรรมกำรที่ดีควรค�ำนึงถึงประสิทธิภำพกำรประชุมมำกกว่ำปริมำณกำรประชุม

2. บริษัทควรกำ�หนดนโยบ�ยเก่ียวกับจำ�นวนองค์ประชมุข้ันต่ำ� ณ ขณะท่ีคณะกรรมก�รจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมก�รว่� ต้องมกีรรมก�ร 

อยู่ไม่น้อยกว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด 

	 คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ	เปน็หนำ้ทีข่องกรรมกำรทีจ่ะอยู่ในทีป่ระชุมเมื่อมกีำรประชุมและลงมต	ิหำกกรรมกำรทำ่นใดไมส่ำมำรถปฏบัิติ

หน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่	 คณะกรรมกำรอำจจะไม่พิจำรณำเสนอต่ออำยุกำรด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อหมดวำระลง	 นอกจำกนี้	 กำรก�ำหนดองค์ประชุมข้ันต่�ำ	

2	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรอำจน�ำไปสู่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพ	เนื่องจำกไม่สำมำรถลงมติได้เมื่อถึงวำระที่ต้องม ี

กำรลงมติ	ท�ำให้กำรตัดสินใจล่ำช้ำ	ไม่เกิดผลดีต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

3. คณะกรรมก�รควรประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นกรรมก�รอิสระ ม�กกว่�ร้อยละ 50

	 ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทฯมีกรรมกำร	จ�ำนวน	10	คน	องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสำมำรถสรุปได้	ดังนี้	

	 กรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	คน	(คิดเป็นร้อยละ	30)	ได้แก่	นำยวีระชัย		งำมดีวิไลศักดิ์		นำยวินัย		วิทวัสกำรเวช	และ	ดร.ชัชวลิต		สรวำรี

	 กรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำร	 จ�ำนวน	 4	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 40)	 ได้แก่	 นำยเรืองวิทย์	 	 ดุษฎีสุรพจน์	 	 นำงอัญชุลี	 คุณวิบูลย์ 

นำงสำวองค์อร	สมประสงค์	และนำงสำวถนอมศรี	สินสุขเพิ่มพูน

		 กรรมกำรบริหำร	 จ�ำนวน	 3	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 30)	 ได้แก่	 นำยเรืองเดช	 	 ดุษฎีสุรพจน์	 	 นำงสุวิมล	 	 ชยวรประภำ	 และ 

นำยประดิษฐ	รอดลอยทุกข์

	 โดยกรรมกำรข้ำงต้น	เป็นกรรมกำรที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้น	ดังนี้	

	 ครอบครัวดุษฎีสุรพจน์	 (ถือหุ้นรวมร้อยละ	 62.32)	 กรรมกำรจ�ำนวน	 4	 คน	 (คิดเป็นสัดส่วนกรรมกำรร้อยละ	 40)	 ได้แก่ 

นำยเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์			นำยเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์	นำงอัญชุลี	คุณวิบูลย์		และนำงสุวิมล		ชยวรประภำ
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	 กองทุน	 MINDO	 ASIA	 INVESTMENTS	 LIMITED	 และ	 กองทุน	 LEAPFROG	 THAILAND	 HOLDINGS	 LIMITED	 (ถือหุ้นรวม	 

ร้อยละ	21.75)	กรรมกำรจ�ำนวน	1	คน	(คิดเป็นสัดส่วนกรรมกำรร้อยละ	10)	ได้แก่	นำงสำวองค์อร	สมประสงค์	

	 ครอบครัวรอดลอยทุกข์	 (ถือหุ้นรวมร้อยละ	 2.19)	 กรรมกำรจ�ำนวน	 1	 คน	 (คิดเป็นสัดส่วนกรรมกำร	 ร้อยละ	 10)	 ได้แก่ 

	นำยประดิษฐ		รอดลอยทุกข์

	 ดังนั้น	บริษัทฯจึงมีกรรมกำรจำกกลุ่มผู้ถือหุ้น	ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ	80	เป็นกรรมกำรบริษัทฯ	จ�ำนวน	6	คน	(คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	60	ของกรรมกำรทั้งหมด)	

	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ	คณะกรรมกำรบริษัทฯไม่จ�ำเป็นต้องประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระมำกกว่ำร้อยละ	50	เนื่องจำกบริษัทฯ

มผีูถ้อืหุน้ใหญถ่อืหุน้รวมกันเกนิกวำ่ร้อยละ	80		นอกจำกนี้ยงัไม่มผีลงำนวจิยัที่ไดม้ำตรฐำนน่ำเชื่อถอื	ทีส่ำมำรถสรปุได้ว่ำคณะกรรมกำรทีป่ระกอบ

ดว้ยกรรมกำรทีเ่ปน็อสิระมำกกว่ำร้อยละ	50	ปฏบิตังิำนไดด้มีปีระสิทธิภำพมำกกว่ำคณะกรรมกำรทีป่ระกอบดว้ยกรรมกำรอสิระนอ้ยกว่ำร้อยละ	50 

ดังนั้น	 กำรมีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำร้อยละ	 50	 จึงไม่ใช่ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของคณะกรรมกำรเสมอไป	 นอกจำกนี้	 กรรมกำรบริษัทฯไม่ว่ำ

จะเป็นกรรมกำรที่เป็นตัวแทนครอบครัว	 หรือตัวแทนของกองทุน	 หรือกรรมกำรอิสระ	 หรือกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	 ต่ำงแสดงควำมเห็นและ 

ตัดสินใจอย่ำงเป็นอิสระต่อกัน	ดังสำมำรถตรวจสอบได้จำกบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำร	หรือ	บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย	ที่มีกำร

บันทึกควำมเห็นที่หลำกหลำย	น�ำไปสู่กำรลงมติที่มีประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

4. ประธ�นกรรมก�รควรเป็นกรรมก�รอิสระ

	 ปจัจบุนั	ประธำนกรรมกำรของบริษัทฯ	คอื	นำยเรืองวิทย	์	ดษุฎสุีรพจน	์	ซ่ึงไมไ่ดเ้ป็นกรรมกำรอสิระ	เนื่องจำกครอบครัวดษุฎสุีรพจนถื์อหุน้

บริษัทฯสัดส่วนร้อยละ	62.32	บริษัทฯมีควำมเห็นว่ำ	กำรที่ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระหรือไม่	ไม่ใช่ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ที่ดีของประธำนกรรมกำรแต่อย่ำงใด	นอกจำกนี้	คณะกรรมกำรยังไม่เคยได้รับทรำบถึงผลงำนวิจัยที่ได้มำตรฐำนน่ำเชื่อถือได้ที่สำมำรถสรุป

ได้ชัดเจนว่ำ	ประธำนกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระปฏิบัติหน้ำที่ได้ดีกว่ำประธำนกรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ		

	 ถึงแม้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ	แต่ประธำนกรรมกำรได้ ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องบทบำทและควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน	 เรื่อง	 Corporate	 Governance	 และให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อยำ่งเทำ่เทยีมกัน	ดงัปรำกฎว่ำ	บริษัทฯ	มผีลประกอบกำรทีด่อียำ่งตอ่เนื่อง	มงีบแสดงฐำนะกำรเงินทีแ่ข็งแกร่ง	มอีตัรำผลตอบแทนตอ่ทนุในอตัรำ 

ที่น่ำพอใจ	และบริษัทฯได้รับคะแนน	CG	ในส่วนกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	ร้อยละ	99	ในปี	2561	

5. คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ควรประกอบด้วยกรรมก�รอิสระเป็นส่วนใหญ่ (ม�กกว่�ร้อยละ 50)   

	 กำรที่คณะกรรมกำรสรรหำ	 ค่ำตอบแทน	 และบรรษัทภิบำล	 (คณะกรรมกำรสรรหำฯ)	 ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นส่วนใหญ่ 

ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ดีของคณะกรรมกำรชุดนี้แต่อย่ำงใด	 เนื่องจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ	 ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นกลำงและ 

เปน็ธรรม	ค�ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผูถื้อหุน้ทกุฝำ่ย	ตลอดจน	stakeholders	ควำมเห็นของกรรมกำรมคีวำมหลำกหลำยและเปน็อสิระ

แก่กัน	 น�ำไปสู่กำรตัดสินใจที่ดีตำมหลักมำตรฐำนของอุตสำหกรรมประกันภัยและบริษัทจดทะเบียน	 สำมำรถตรวจสอบได้จำกรำยงำนกำรประชุม	

นอกจำกนี้	 ในช่วง	 4	 ปีที่ผ่ำนมำ	 คณะกรรมกำรสรรหำฯได้เสนอให้มีกำรปรับนโยบำยด้ำน	 CG	 จ�ำนวน	 3	 ครั้ง	 และบริษัทฯได้รับคะแนน	CG 

จำกโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย	โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	ที่สูงน่ำพอใจอย่ำงต่อเนื่อง	

6. คณะกรรมก�รควรจัดให้มีก�รประเมินผลง�นกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล รวมทั้งเปิดเผยกระบวนก�ร  และหลักเกณฑ์ในก�รประเมิน 

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯและคณะกรรมกำรชุดย่อย	มีกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรเป็นคณะ	ไม่มีกำรประเมินเป็นรำยบุคคล	เนื่องจำก

มีควำมเห็นว่ำ	กำรประเมินเป็นคณะเป็นแนวทำงและวิธีกำรประเมินที่มีประสิทธิภำพเพียงพอแล้ว	กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรเป็นลักษณะกำร

ปฏิบัติงำนแบบ	collective	deliberation		คือ	พิจำรณำควำมเห็นที่หลำกหลำยของกรรมกำรร่วมกัน	เพื่อน�ำไปสู่กำรตัดสินใจที่ดีที่สุด		นอกจำกนี้	

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ	กำรประเมินเป็นรำยบุคคลของบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมิน		มักปรำกฏว่ำคะแนนประเมินของแต่ละบุคคล

ใกล้เคียงกันมำก	ไม่มีควำมแตกต่ำงที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของคุณภำพกำรปฏิบัติงำนที่แท้จริง	ดังนั้น	กำรประเมินเป็นรำยบุคคลอำจ

ไม่สำมำรถบอกผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลที่แท้จริงได้	และอำจไม่เหมำะกับวัฒนธรรมไทยซึ่งมักเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกัน	ท�ำให้กำรประเมิน

รำยบุคคลเป็นกำรประเมินที่ไม่มีควำมหมำยในทำงปฏิบัติ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 นโยบ�ยภ�พรวม

	 บริษัทฯตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเจริญ

เติบโตให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน	 โดยยึดหลักธรรมำภิบำล	 ด�ำเนินธุรกิจ	 ด้วยควำมโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกำรก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้ ในนโยบำยบรรษัทภิบำลและจริยธรรมในกำรด�ำเนิน

ธรุกจิของบรษิทัฯ	เพือ่เป็นแนวทำงให้ทกุส่วนในองค์กรยดึถอืในกำรปฏบิตัหินำ้ที่	เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์	ทีเ่ป็นไปดว้ยควำมยัง่ยนื

	 บริษัทฯส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรทีป่ลกูฝังให้พนกังำนทกุระดบั	มจีติส�ำนกึในกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงมคีวำมรับผดิชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือในกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม		

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

	 บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล	บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส	และค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม	โดยบริษัทฯได้ก�ำหนดจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	เพื่อให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกระดับยึดถือเป็นกรอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ให้ส�ำเร็จลุล่วง	ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	แนวทำงกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม	มีดังนี้

•	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงธุรกิจให้มีควำมแข็งแกร่งและมั่นคง	 เพิ่มมูลค่ำให้แก่องค์กร	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์ในระยะยำว 

		 รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ	 ตลอดจนจัดให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลและ 

	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำรต่ำง	ๆ	ได้โดยสะดวก

•	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ว	 และทันต่อเวลำ	 พร้อมทั้งให้ข้อมูล 

	 เก่ียวกับผลติภณัฑ์และบริกำรทีถู่กต้องเพียงพอ	เพ่ือให้ลกูค้ำมข้ีอมลูในกำรตดัสินใจ	และจดัให้มช่ีองทำงและกระบวนกำรให้ลกูค้ำสำมำรถ 

	 ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น	

•	 บริษัทฯ	 ตระหนักในคุณค่ำของพนักงำน	 และปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเสมอภำค	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู ้

	 ควำมสำมำรถของพนกังำนให้มคีวำมก้ำวหน้ำและมัน่คงในอำชีพ	ตลอดจนดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชีวิต 

	 และทรัพย์สินของพนักงำน	และเสริมสร้ำงบรรยำกำศท�ำงำนให้ดีอยู่เสมอ

•	 บริษัทฯ	ปฏบิตัติำมกรอบกตกิำของกำรแข่งขันทำงกำรค้ำทีด่	ีและไม่แสวงหำข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบัทำงกำรค้ำ	เพือ่ผลประโยชน์ในกำรด�ำเนนิ 

	 ธุรกิจของบริษัทฯที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม

•	 บริษัทฯ	ไม่สนับสนุนกำรกระท�ำใดที่เป็นกำรล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ตำมกฎหมำย	สิทธิทำงปัญญำ	หรือเครื่องหมำยทำงกำรค้ำ	ตลอดจนกำรใช้ 

	 ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ	โดยที่ไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้เป็นเจ้ำของ

•	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และกำรคัดเลือกคู่ค้ำ/คู่สัญญำ	 อย่ำงชัดเจน	 โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	 พร้อมทั้งปฏิบัติตำมระเบียบ 

		 ขั้นตอนกำรจัดหำ	ตลอดจนเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด

•	 บริษัทฯ	ด�ำรงชื่อเสียงของบริษัทฯ	โดยกำรบริหำรกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และคงควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ให้ดีที่สุด	และไม่เรียก 

		 ไม่รับ	หรือจ่ำยผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตในกำรติดต่อกับเจ้ำหนี้	

2. ก�รป้องกันก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น  

	 ด้วยตระหนักดีว่ำกำรให้หรือรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่นนั้น	เป็นภัยร้ำยแรงที่ท�ำลำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม	รวมทั้งก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม	บริษัทฯ	จึงยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์	โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี	โดยได้ ให้ควำมส�ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จึงพิจำรณำก�ำหนด	

	 1.	นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

	 2.	แนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	เรื่อง	กำรให้/รับ	ของขวัญ	ของก�ำนัล	กำรเลี้ยงรับรอง	หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 3.	แนวทำงปฏิบัติกำรแจ้งเบำะแส	กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

	 4.	มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

	 5.	คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ		กรรมกำร		ผู้บริหำร	พนักงำนของบริษัทฯ		ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น	และเพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ	อันรวมไปถึงกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และผู้เกี่ยวข้อง	ฝ่ำฝืนกฎหมำยต่อต้ำนกำรให้หรือรับ

สินบนและกำรคอร์รัปชั่น	โดยได้เผยแพร่นโยบำยไว้บนเว็บไซต์	www.smk.co.th		และ	ระบบ	Intranet	ของบริษัทฯ			
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ก�รเป็นสม�ชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต

	 บริษัทฯ	มเีจตนำทีชั่ดเจนในกำรด�ำเนนิธรุกิจโดยยดึมัน่ในหลกัจริยธรรมและหลกับรรษัทภบิำลมำโดยตลอด	และในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนนิ

งำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและได้รับกำรรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต	(CAC-Thailand’s	Private	Sector	

Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	เมื่อวันที่	17	พฤษภำคม	2561	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยไว้อย่ำง

ชัดเจน	เพื่อให้กรรมกำรบริษัทฯ	ผู้บริหำร	และพนักงำน	น�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	พร้อมทั้ง	วำงมำตรกำรป้องกัน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่นภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	และได้บรรจุในแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีของบริษัทฯ	และยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำม

กฎหมำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่นและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ		ตลอดจนไม่เข้ำไปมีส่วนร่วม

ในกำรคอร์รัปชั่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	โดยกรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนจะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	นอกจำกนี ้

บริษัทยังรณรงค์สื่อสำรและให้ควำมรู้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน	 โดย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำกำรสอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง	และได้รับรำยงำนเกี่ยวกับควำมเพียงพอและประสิทธิผล

ของมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	โดยได้สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดควำมเสี่ยงนั้น	โดย

ผู้บริหำรได้น�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติ	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	อย่ำงสม�่ำเสมอ	

	 บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมและสื่อสำรไปยังบุคลำกรทุกระดับ	เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ	น�ำไปสู่กำรยอมรับและปลูกจิตส�ำนึกที่ดี	โดยก�ำหนดให้มีกำร

ลงนำม	รับทรำบและถือปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	และระเบียบ	มำตรกำรอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด		อีกทั้ง	ก�ำหนดให้มีช่อง

ทำงรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเมือ่พบเห็นกำรกระท�ำทีเ่ป็นกำรทจุริตคอร์รัปช่ัน	พร้อมทัง้	ก�ำหนดให้มมีำตรกำรรักษำควำมลบัและคุม้ครอง			

ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสให้มีควำมปลอดภัย	 ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง	 ทั้งในระหว่ำงกำรสอบสวน	 และภำยหลังกำรสอบสวน	 และมีกระบวนกำร

สอบสวนที่เป็นธรรม

ม�ตรก�รคุ้มครองและรักษ�คว�มลับของผู้ร้องเรียน

	 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระท�ำโดยเจตนำสุจริต	บริษัทฯจะปกปิดชื่อ	ที่อยู่	หรือข้อมูลใด	ๆ 	ที่สำมำรถระบุ

ตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูลได้	และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	โดยจ�ำกัดเฉพำะผู้รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำร

ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่ำนัน้ทีจ่ะเข้ำถึงข้อมลูดงักล่ำวได้	ทัง้นี	้ผู้ได้รับข้อมลูจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน	มหีน้ำทีเ่ก็บข้อมลู																

ข้อร้องเรียน	 และเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้อง	 เว้นแต่

เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยก�ำหนด

ก�รดำ�เนินก�รเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับก�รคอร์รัปชั่น

	 1.	รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรคอร์รัปชั่น

	 2.	ประมวลผล	 กลั่นกรองข้อมูล	 และ	 ก�ำหนดมำตรกำรเพ่ือพิจำรณำข้ันตอน	 วิธีกำรจัดกำร	 ในแต่ละเร่ืองและด�ำเนินกำรแก้ไขอย่ำง 

	 	 เหมำะสม

	 3.	รำยงำนผลให้ผู้ร้องเรียน	ผู้ถูกร้องเรียน	ผู้ ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือบุคคลอื่น	ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม 

	 	 ทรำบ	 โดยกรรมกำรผู้จัดกำร	 และ/หรือกรรมกำรตรวจสอบ	 จะติดตำมผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะ	 กรณีที่เป็นเรื่องก่อควำมเสียหำยต่อ 

	 	 บริษัทฯอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 หรือกรรมกำรผู ้จัดกำร	 จะต้องรำยงำนข้อเท็จจริงและผลกำรสอบสวนให ้

	 	 คณะกรรมกำรบริษัทฯรับทรำบ

ช่องท�งก�รรับเรื่องร้องเรียน 

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้จัดช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สำมำรถร้องเรียน		แจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด	หรือแสดง

ควำมคิดเห็นต่ำง	ๆ	ได้	โดยผ่ำนช่องทำงของบริษัทฯ	ดังนี้

1.	ทำงโทรศัพท์	ที่หมำยเลข

	 •	หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน	(Complain	Unit)	โทร:	02-3787000	ต่อ	7177	–	7181

2.	ทำงเว็บไซต์ของบริษัท	www.smk.co.th	

3.	กรอกแบบฟอร์ม	แสดงควำมคิดเห็น	ได้ทุกสำขำทั่วประเทศ

4.	ทำงไปรษณีย์	โดยจ่ำหน้ำซองถึง

	 •	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

	 •	กรรมกำรผู้จัดกำร

	 •	ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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  โดยส่งม�ต�มที่อยู่ ดังนี้

	 	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 	 เลขที่	313	ถนน	ศรีนครินทร์	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน 

	 บริษัทฯส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน	เคำรพในสิทธิ	ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์	โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดด้วยเรื่อง

เชื้อชำติ	สีผิว	ศำสนำ	เพศ	อำยุ	หรือสถำนภำพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน	บริษัทฯตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภำพ	และควำมเสมอภำค	ตลอดจน

สนับสนุนกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนตำมขอบเขตอ�ำนำจที่เอื้ออ�ำนวย

	 บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน	 ให้เกียรติในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกัน	 บริษัทฯไม่มีข้อจ�ำกัด	

หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด	ๆ	ในกำรจ้ำงงำน	ด้วยเรื่องเชื้อชำติ	สีผิว	ศำสนำ	เพศ	อำยุ	หรือสถำนภำพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนให้

สิทธิในกำรเสนอแนะเรื่องต่ำง	ๆ	อย่ำงเปิดเผย

	 บริษัทฯ	มีกำรจัดท�ำข้อบังคับด้ำนแรงงำนที่มีมำตรฐำน	และได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงแรงงำน	ตลอดจน	จัดให้มีช่องทำงกำรร้องทุกข์

ส�ำหรับพนักงำน	 โดยพนักงำนที่ประสบปัญหำในเร่ืองต่ำง	 ๆ	 มีสิทธิแจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่ำนผู้บังคับบัญชำของตนได้ โดยตรง	 หรือผ่ำนช่องทำง 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล	

4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคญักับพนกังำนโดยถือว่ำพนกังำนคอืทรัพยำกรส�ำคญัทีม่ส่ีวนช่วยให้เป้ำหมำยของบริษัทฯบรรลผุลส�ำเร็จ	ตลอดจนเคำรพ

ในสิทธิ	และปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน	ดังนี้

	 •	มีกำรสรรหำว่ำจ้ำงที่โปร่งใส		ยึดตำมคุณสมบัติและควำมสำมำรถตำมต�ำแหน่งงำน

	 •	มีเงื่อนไขในกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรม	 และให้พนักงำนได้รับค่ำตอบแทน	 	 กำรข้ึนค่ำจ้ำง	 และโบนัสตำมผลงำนประจ�ำปีของพนักงำนที ่

	 	 เหมำะสมตำมต�ำแหน่งหน้ำที่และตำมศักยภำพ

	 •	มีกำรก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กร		เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่

	 •	บริษัทฯมีกำรพิจำรณำทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบสวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนปัจจุบัน 

	 	 เสมอ	จัดให้มีวันลำพักผ่อนประจ�ำปี		กำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	กำรรักษำพยำบำลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน		

	 •	บริษัทฯมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเสมอภำคส�ำหรับกำรคัดเลือก	 กำรแต่งตั้ง	 และกำรโยกย้ำยต�ำแหน่งของพนักงำน	 โดยมี 

	 	 กำรเสนอพิจำรณำตำมคุณสมบัติ	เหตุผล	และควำมเหมำะสม	

	 •	บริษัทฯมีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบวินัยในกำรเสนอลงโทษทำงวินัยพนักงำนอย่ำงมีหลักกำรและเหตุผล	 ภำยใต้ข้อก�ำหนดใน 

	 	 ข้อบังคับกำรท�ำงำน

	 •	บริษัทฯดูแลด้ำนควำมเป็นอยู่	ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำน		ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงำน

	 •	ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อยกระดับกำรท�ำงำนของพนักงำนอย่ำงมืออำชีพ	 พัฒนำระบบกำรท�ำงำนและสร้ำง 

	 	 นวัตกรรมในองค์กร

	 •	ปฏิบัติตำมกฎหมำย	และข้อบังคับต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด

ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยของพนักง�น

	 ควำมปลอดภัย	เป็นภำรกิจแรกของบริษัทฯในฐำนะผู้ด�ำเนินธุรกิจประกันวินำศภัย		บริษัทฯมุ่งเน้นให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนที่ดี	

จึงได้จัดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน	(คปอ.)	ทั้งส�ำนักงำนใหญ่และสำขำ		เพื่อท�ำหน้ำที่พัฒนำ	

ปรับปรุง	และตดิตำมระบบควำมปลอดภยั	อำชีวอนำมยั	และสภำพแวดล้อมในทีท่�ำงำนของบริษัทฯให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภยัใน

กำรท�ำงำน	และ/หรือมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	ตลอดจนจัดท�ำนโยบำย	แผนงำนประจ�ำปี	โครงกำร	หรือกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย	

อำชีวอนำมัย	และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	อำทิ	กำรรณรงค์ภำยในองค์กร	“โครงกำรขับขี่ปลอดภัยคำดเข็มขัดนิรภัยใส่หมวกกันน็อค”	โดยมี

เป้ำหมำยเป็นองค์กรทีป่รำศจำกอบุตัเิหตแุละควำมสูญเสียจำกกำรเกิดอบุตัเิหต	ุกำรประสบอนัตรำย	หรือกำรเจบ็ป่วยอนัเนือ่งจำกกำรท�ำงำน	หรือ

ควำมไม่ปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำนอันเกิดกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

		 ในปี	2561	ที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯได้จัดให้มีกำรอบรมกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในส�ำนักงำนใหญ่	รวมถึงสำขำที่มีพนักงำนเป็นจ�ำนวนมำก	กำรใช้

อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี	 	 เพื่อให้พนักงำนรู้สำเหตุกำรเกิดเพลิงไหม้และกำรใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้น	 รวมถึงหำกเกิด

เหตุฉุกเฉินภำยในอำคำร	พนักงำนจะสำมำรถลงจำกอำคำรไปยังจุดรวมพลได้อย่ำงถูกวิธีและมีควำมปลอดภัย



57รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯได้ด�ำเนินกำรตรวจพ้ืนที่อำคำรส�ำนักงำน	 และจัดประชุมเพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงด้ำนควำม

ปลอดภัยให้ดียิ่งข้ึน	 ตลอดจนติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปรับปรุงเป็นประจ�ำทุกเดือน	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯยังได้ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้ำตำมมำตรฐำน	อำยุกำรใช้งำน	ตรวจสอบและปรับปรุงระบบแอร์		ไฟแสงสว่ำงภำยในอำคำร		และน�้ำดื่มพนักงำนให้ได้มำตรฐำน

ถูกสุขลักษณะ	รวมถึงกำรตรวจสอบมำตรฐำนควำมสะอำดร้ำนอำหำรสวัสดิกำรให้ตรงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด		

	 ทั้งนี้		ในปี	2561	พบว่ำมีอัตรำพนักงำนที่ลำหยุดจำกอุบัติเหตุเนื่องจำกกำรท�ำงำนแบ่งเป็นกรณีต่ำง	ๆ	ดังนี้

ด้�นสวัสดิก�ร

	 บริษัทฯพิจำรณำปรับปรุงสวัสดกิำรของพนกังำนให้มคีวำมสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจอยูเ่สมอ	นอกจำกนี	้บริษัทฯได้จดัสิทธปิระโยชน์ด้ำน

อื่นๆให้แก่พนักงำน	อำทิ	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	ค่ำรักษำพยำบำล		กระเช้ำเยี่ยมผู้ป่วยใน	และสวัสดิกำรเงินกู้พนักงำน	เป็นต้น

	 บริษัทฯจดัให้มคีณะกรรมกำรด้ำนสวัสดกิำร	ท�ำหน้ำทีด่แูลเร่ืองสวัสดกิำรของพนกังำนให้เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดและมคีวำมเท่ำเทยีมกัน 

ตลอดจนร่วมหำรือและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง	ในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆของพนักงำนเพื่อให้มีควำมเหมำะสม

						 บริษัทฯส่งเสริมให้พนกังำนมสุีขภำพด	ีโดยจดัให้มห้ีองพยำบำลและพยำบำลวิชำชีพประจ�ำห้องพยำบำล	กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี		รวมถึง 

จัดท�ำห้องออกก�ำลังกำยที่มีอุปกรณ์ครบครันส�ำหรับพนักงำนใช้ออกก�ำลังกำยในช่วงเวลำหลังเลิกงำน	 	 ตลอดจนส่ือสำรกับพนักงำนให้รับทรำบ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยต่ำงๆ	และแนวทำงกำรรักษำสุขภำพ	เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีสุขภำพที่ดี		

ด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร

	 ในปี	 2561	กำรด�ำเนินงำนในส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรยังคงมุ่งเน้นพัฒนำควำมรู้	 ทักษะ	ทัศนคติที่ดี	 และศักยภำพให้กับพนักงำนใน

ทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง	โดยมีกำรจัดฝึกอบรมพัฒนำพนักงำนด้วยหลักสูตรที่เหมำะสม	มีทั้งกำรอบรมภำยใน	(In-house)	และกำรส่งพนักงำนไป

อบรมกับสถำบันภำยนอก	(Public	Training)	เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพและ

ศักยภำพสูง	 มีกำรให้โอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง	 ผลักดันให้พนักงำนได้ ใช้ศักยภำพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 นอกจำกนี้ยังมีกำร	

Coaching	 ซ่ึงเป็นกำรสอนงำนจำกผู้บังคับบัญชำถึงผู้ ใต้บังคับบัญชำโดยตรง	 ด้วยวิธีกำรให้ค�ำแนะน�ำและสอนงำนแบบสองทำง	 (Two	Way	

Communication)	เพื่อให้ผู้ ใต้บังคับบัญชำสำมำรถท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และมีโอกำสได้พัฒนำศักยภำพของตนเองไป

พร้อม	ๆ	กัน	รวมถึงกำรเพิ่มศักยภำพให้กับพนักงำนเพื่อก้ำวทันยุค	Technology	Disruption	โดยให้มีกำรจัดท�ำ	“โครงกำรพัฒนำคุณภำพและ

เพ่ิมประสทิธิภำพกระบวนกำรท�ำงำนของบริษัทฯ	โดยให้ลูกค้ำ	ตวัแทน	และพนกังำนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใช้บริกำรบนมอืถือ	ทีม่คีวำม

ทันสมัยและเป็น	Digital	มำกขึ้น”	รวมถึงกำรจัดอบรมพัฒนำ	หลักสูตรทักษะควำมสำมำรถด้ำน	Digital	เบื้องต้น	และหลักสูตร	Digital	Concept	

for	Insurance	ควบคู่ไปด้วย	เพื่อเตรียมตัวรับเทคโนโลยีดิจิตัลที่จะเข้ำมำ	Transform	อย่ำงแท้จริงในอนำคตอันใกล้นี้	โดยกำรพัฒนำบุคลำกร

ของบริษัทฯ	แบ่งเป็น	3	กลุ่มหลัก	ได้แก่	

	 •	กำรพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

	 •	กำรพัฒนำพนักงำนกลุ่มก�ำลังส�ำคัญของหน่วยงำน

	 •	กำรพัฒนำพนักงำนกลุ่มผู้มีศักยภำพ

5. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บริษัทฯ	สร้ำงสรรค์ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภำพและตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ริโภคในยคุปัจจบัุน	มุง่เน้นให้มคีวำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์

เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำทุกกลุ่ม	 อำทิ	 ประกันรถยนต์ตำมไมล์
2
	 ซ่ึงเป็นประกันช้ัน	 1	 ส�ำหรับลูกค้ำที่ขับรถน้อย	 มีควำมเส่ียงน้อย	 และยังสำมำรถ

รับเบี้ยประกันคืนสูงสุด	ได้ถึง	15%	เพียงดำวน์โหลด	SMK	Drive	Safe	&	Save	App	เพื่อติดตำมสถิติระยะทำงด้วยตนเอง		ประกันรถยนต์ 

คนกรุง	ซึ่งเป็นประกันชั้น	1	ที่ปกป้องรถจำกทุกภัย	และเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงทุนประกัน	นอกจำกนี้	 ยังมีประกันสุขภำพ	 เช่น	ประกัน

สุขภำพกลุ่มส�ำหรับลูกค้ำธุรกิจ	SME		ประกันสุขภำพตำมฟิตตำมก้ำว	ที่ส่งเสริมให้ลูกค้ำดูแลสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง	พร้อมรับเบี้ยประกันคืนสูงสุด	

20%	หำกออกก�ำลัง	(ก้ำวเดิน)	ได้ตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด		รวมทั้ง	ประกันอัคคีภัยที่อยู่อำศัยแบบประหยัด		ส�ำหรับรำยย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)	ที่

ให้ควำมคุ้มครองที่อยู่อำศัยแบบประหยัดส�ำหรับบ้ำนและคอนโดมิเนียม	ด้วยเบี้ยประกันเพียง	400	บำท		

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯยังมีศูนย์	 Call	 Center	 ที่ให้บริกำรรับแจ้งอุบัติเหตุ	 รับแจ้งท�ำประกัน	 รับฟังข้อเสนอแนะ	 หรือตอบค�ำถำมเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกทำงลูกค้ำ	ตลอด	24	ชั่วโมง		

กรณีบ�ดเจ็บของพนักง�น ช�ย หญิง รวม

ไม่หยุดงำน - - -

หยุดงำน 2 - 2

ทุพพลภำพ - - -

เสียชีวิต - - -

รวม 2 - 2
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	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนบริกำร	 โดยมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบริกำร	 กำรจัดส�ำรวจควำมคิดเห็นของลูกค้ำ	

และวัดค่ำดัชนีควำมพึงพอใจในกำรบริกำร	(CSI)	เพื่อปรับปรุงกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น	ตลอดจนจัดฝึกอบรมพนักงำนทุกระดับอย่ำงสม�่ำเสมอ	ให้มี

ควำมรู้	ควำมเข้ำใจในงำนบริกำร	

6. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯสนับสนุนเรื่องกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	และตระหนักถึงหน้ำที่กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	กำรใช้ทรัพยำกร

พลังงำนที่มีอยู่จ�ำกัดอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ		บริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 •	ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงำนทุกระดับเกิดจิตส�ำนึกร่วมกันในกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ	เช่น	สนับสนุน 

	 	 กำรใช้น�้ำประปำอย่ำงประหยัด	 ส่งเสริมกำรปิดไฟในบริเวณที่ไม่จ�ำเป็น	 ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ	 สนับสนุนกำรใช้บันไดแทนลิฟท ์

			 	 ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมกำรใช้ถุงผ้ำเพื่อช่วยลดภำวะโลกร้อน

	 •	ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ	 พร้อมทั้ง	 จัดให้มีกำรออกส�ำรวจ	 ตรวจสอบประสิทธิภำพอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

	 	 และประปำอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อป้องกันกำรสูญเสียพลังงำนและทรัพยำกรโดยเปล่ำประโยชน์

	 •	ดูแลให้มีกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในสถำนที่ท�ำงำนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 และ 

	 	 บริเวณใกล้เคียง	

7. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

	 บริษัทฯตระหนักถึงควำมส�ำคัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง	 และมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงธุรกิจขององค์กรให้แข็งแกร่งควบคู่ไปกับกำร

พัฒนำชุมชนและสังคม	 โดยได้ด�ำเนินโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม	 ทั้งในด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข	 ตลอดจนปลูก 

จติส�ำนกึของพนกังำนในองค์กรให้เป็นผูม้จีติอำสำและบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	นอกจำกนี	้บริษัทฯได้มกีำรส�ำรวจ	ตรวจสอบ	สภำพของ 

ชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของบริษัทฯและสำขำบริษัทฯ	ว่ำไม่มีผู้ ใดได้รับผลกระทบทำงลบจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง	ๆ	เพื่อร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม	ดังนี้

•      โครงก�รร่วมบริจ�คโลหิตกับสภ�ก�ช�ดไทย

	 	 	 	 	 บริษัทฯ	 ให้กำรสนับสนุนแผนกำรบริจำคโลหิตประจ�ำปี	 2561	 ของศูนย์บริจำคโลหิตแห่งชำต	ิ

สภำกำชำดไทย	 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงำนของบริษัทฯ	 เข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของกำรบริจำค

โลหิต	 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องกำรได้รับโลหิตในยำมจ�ำเป็นทั่วประเทศ	 และได้จัดให้

พนักงำนร่วมบริจำคโลหิตกับหน่วยรับบริจำคโลหิตเคลื่อนที่ของสภำกำชำดไทยเป็นประจ�ำทุกไตรมำส	

โดยมีปริมำณโลหิตที่ได้รับบริจำคทั้งสิ้นจ�ำนวน	102,400	ซีซี

• โครงก�ร “สินมั่นคงอย�กเห็นเด็กไทยสุขภ�พดี” ปีที่ 4

	 บรษิทัฯ	ไดส้ำนตอ่กจิกรรมบรจิำคอุปกรณเ์ครือ่งใช้ ในห้องพยำบำลและเวชภณัฑ	์พร้อมอปุกรณ์

กีฬำให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลน	ภำยใต้โครงกำร	“สินมั่นคงอยำกเห็นเด็กไทยสุขภำพดี”	 	ปีที่	 4	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนมีสุขภำพแข็งแรงด้วยกำรออกก�ำลังกำย	 และมีห้องพยำบำลใน

โรงเรียนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมำตรฐำน	 เพ่ือรองรับนักเรียน	 ครู	 และบุคลำกรของ

โรงเรียน	ส�ำหรับกำรรักษำพยำบำลในเบือ้งต้นได้อย่ำงทัว่ถึงยิง่ข้ึน	โดยบริษัทฯ	ได้ด�ำเนนิกำรมอบอปุกรณ์

เครื่องใช้ ในห้องพยำบำลและเวชภัณฑ์	พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬำให้แก่โรงเรียนจ�ำนวน	7	แห่ง	ได้แก่		

	 	 	 -	โรงเรียนบ้ำนชวดบัว						จังหวัดนครนำยก								-	โรงเรียนวัดหนองตำบุญ				จังหวัดสระบุรี

	 	 	 -	โรงเรียนวัดกลำงชูศรีเจริญสุข		จังหวัดสิงห์บุรี					-	โรงเรียนวัดผดุงธรรม			จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

	 	 	 -	โรงเรียนบ้ำนคอวัง								จังหวัดนครปฐม									-	โรงเรียนวัดตำลเตี้ย							จังหวัดรำชบุรี

	 	 	 -	โรงเรียนบ้ำนยำงโทน					จังหวัดกำญจนบุรี

• โครงก�ร “สินมั่นคงอย�กเห็นคนไทยสุขภ�พดี”

	 บริษัทฯ	ริเร่ิมกิจกรรมบริจำคอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้กับสถำนพยำบำล/สถำนอีนำมยัของชุมชน

ทีข่ำดแคลน	ภำยใต้ช่ือโครงกำร	“สินมัน่คงอยำกเหน็คนไทยสุขภำพด”ี	โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ให้สถำนพยำบำล/สถำนีอนำมัยภำยในชุมชนมีอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ได้มำตรฐำน	และ	เพียงพอต่อ

กำรมำใช้บริกำรของประชำชน	โดยบริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรมอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	จ�ำนวน	4	แห่ง	

ได้แก่
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						 -	โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบำงกระสั้น			จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

	 -	โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลส�ำพะเนียง			จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

	 -	โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลคลองควำย			จังหวัดปทุมธำนี		

	 -	โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลไผ่กองดิน				จังหวัดสุพรรณบุรี

•       กิจกรรม “สินมั่นคงมินิม�ร�ธอน ครั้งที่ 5”

									บริษัทฯ	จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งกำรกุศลเพื่อสุขภำพ	“สินมั่นคงมินิมำรำธอน	ครั้งที่	5”		ณ	จุด

ชมวิวทะเลหมอก	 อ�ำเภอเขำค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกค้ำและประชำชนทั่วไปใส่ใจ

รักษำสุขภำพด้วยกำรออกก�ำลังกำย	 รวมถึงมอบรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว	 จ�ำนวน	 200,000	

บำทให้กับโรงเรียนบ้ำนน�้ำยำว	 จังหวัดน่ำน	 เพ่ือสมทบทุนช่วยเหลือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

กำรเรียน	 พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬำและทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดแคลน	 จ�ำนวน 

20	ทุน	รวมมูลค่ำ	50,000	บำท

•      กิจกรรม “เดิน - วิ่งก�รกุศล 2018 เชียงค�น มินิม�ร�ธอน”

	 บริษัทฯ	จัดกิจกรรม	“เดิน	 -	วิ่งกำรกุศล	2018	เชียงคำน	มินิมำรำธอน”	ณ	ลำนวัฒนธรรม 

ถ.	 คนเดินเชียงคำน	 จ.เลย	 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกค้ำและประชำชนทั่วไปใส่ใจรักษำสุขภำพด้วยกำร 

ออกก�ำลังกำย	รวมถึงมอบรำยได้ส่วนหนึ่ง	ให้กับโรงเรียน	พองหนีบ	อ.ภูกระดึง	จ.เลย	เพื่อซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรเรียน	พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬำและอุปกรณ์กำรเรียน

•     บริจ�คเงินและสิ่งของให้โรงเรียนวัดต�ลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่�งทอง 

							บริษัทฯ	มอบเงินจ�ำนวน	45,000	บำท	และเงินบริจำคจำกพนักงำนจ�ำนวน	23,210	บำท	พร้อม

เครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่ำกว่ำ	70,000	บำท	ให้แก่วัดตำลเจ็ดช่อ	จังหวัดอ่ำงทอง	เพื่อสนับสนุน

โครงกำรส�ำหรับเด็กก�ำพร้ำ

• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2561

	 บริษัทฯ	มอบของขวัญส�ำหรับจดักิจกรรมวันเดก็แห่งชำต	ิประจ�ำปี	2561	มลูค่ำกว่ำ	20,000	บำท	

ให้กับหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	อำทิ		รัฐสภำ,	สมำคมประกันวินำศภัยไทย,	ศูนย์เยำวชนบำงกะปิ,	ศูนย์เยำวชน

คลองกุ่ม,	ศูนย์กำรศึกษำพิเศษปทุมธำนี	และโรงเรียนล�ำสำลี	(รำษฎร์บ�ำรุง)	เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

กำรส่งมอบควำมสุขสนกุสนำนให้แก่เดก็	ๆ 	อกีทัง้ยงัเป็นกำรสนบัสนนุกิจกรรมวันเดก็แห่งชำตขิองชุมชน

ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

•       ร่วมสนับสนุนโครงก�รแจกนมเด็กและผู้ด้อยโอก�ส

								บริษัทฯ	มอบเงินจ�ำนวน	15,000	บำท	สนับสนุนโครงกำรแจกนมเด็กและผู้ด้อยโอกำส	ซึ่งจัด

ขึ้นโดยสโมสรซอนต้ำกรุงเทพ	9	ด้วยกำรซื้อผลิตภัณฑ์นมจ�ำนวน	10	ลัง	มอบให้แก่มูลนิธิบ้ำนนกขมิ้น		

ซึ่งเป็นโครงกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือเด็ก	ผู้หญิง	หรือผู้ป่วยที่ด้อยโอกำสทำงสังคม

•       สนับสนุนเก้�อี้สำ�หรับจัดกิจกรรมในโรงเรียนวัดดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี

								บริษัทฯ	สนับสนุนเงินบริจำค	จ�ำนวน	15,000	บำท	ให้กับโครงกำร	“พี่น้องจำกผองเพื่อนชำว

ประกันและมวลมติรธุรกิจเพือ่สังคม	ปีที	่15”	ทีจ่ดัข้ึนโดยนติยสำร	Thailand	Insurance	เพ่ือสนบัสนนุ

เก้ำอี้	 จ�ำนวน	 75	 ตัว	 ส�ำหรับใช้ ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ภำยในโรงเรียนวัดดอนผิงแดด	 อ�ำเภอ

บ้ำนแหลม	จังหวัดเพชรบุรี

• ร่วมสมทบทุนกองทุนพัฒน�เด็กชนบท ในพระ

ร�ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ

	 บริษัทฯ	 มอบเงินจ�ำนวน	 5,000	 บำท	 สนับสนุนกองทุนพัฒนำเด็กชนบท	 ในพระรำชูปถัมภ์ 

สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ	โดยกรมกำรพัฒนำชุมชน	กระทรวงมหำดไทย	เพ่ือร่วมสมทบทนุกิจกรรม

ทอดผ้ำป่ำกองทุนพัฒนำเด็กชนบท	ในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	ประจ�ำปี		2561
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• สนับสนุนง�น Welcome 2018 Class ของสม�คมศิษย์เก่�ศศินทร์  

 บริษัทฯ		มอบเงินจ�ำนวน	100,000	บำท	เพ่ือสนบัสนนุกำรจดังำน	Welcome	2018	Class	“Sasin	Celeb	Fest”	ของสมำคมศษิย์เก่ำศศนิทร์

•      สนับสนุนกิจกรรมกีฬ�สีโรงเรียนศรีพฤฒ�

										บริษัทฯ	มอบกระเป๋ำผ้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒำ	ถนนนักกีฬำแหลมทอง	เขตสะพำนสูง 

กรุงเทพฯ	ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในชุมชน	มูลค่ำกว่ำ	7,000	บำท	 เพื่อใช้ ในกำรท�ำกิจกรรมกีฬำสีภำยใน

โรงเรียน	อกีทัง้ยงัเป็นกำรสนบัสนนุให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของกำรเล่นกีฬำ	เพ่ือสขุภำพ

ร่ำงกำยที่แข็งแรง

• ร่วมสนับสนุนง�นเดิน - วิ่ง ก�รกุศล 50 ปี สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย

	 บริษัทฯ		มอบเงินจ�ำนวน	10,000	บำท	สนับสนุนกำรจัดงำน	“เดิน	-	วิ่ง	กำรกุศล	50	ปี	สมำคม

ประกันวินำศภยัไทย”	(Healthy	&	Happy	Run	2018)	ณ	สวนลมุพิน	ีชิงถ้วยประทำน	พระเจ้ำวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ำโสมสวลี	พระวรรำชำทินัดดำมำตุ	เพื่อสมทบทุนก่อสร้ำงอำคำรผู้สูงอำยุภำยในสถำบันกำร

แพทย์จักรีนฤบดินทร์		คณะแพทยศำสตร์	โรงพยำบำลรำมำธิบดี

•     สนับสนุนง�นแข่งขันแรลลี่ สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 บริษัทฯ	 มอบกระเป๋ำผ้ำลดโลกร้อน	 รวมมูลค่ำกว่ำ	 7,000	 บำท	 ให้กับส�ำนักเลขำธิกำร 

คณะรัฐมนตรี	ส�ำหรับใช้ ในกำรแข่งขันแรลลี่	ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมงำนได้มีโอกำสบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ด้วยกำร

ปลูกป่ำ	ณ	อทุยำนสิง่แวดล้อมนำนำชำตสิิรินธร	จงัหวัดเพชรบรีุ	และร่วมบริจำคอปุกรณ์กำรศกึษำและ

กีฬำให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ	และโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิต	จังหวัดเพชรบุรี

• สนับสนุนง�นแข่งขันโบว์ลิ่งก�รกุศลครั้งที่ 12 ของสม�คมประกันวิน�ศภัยไทย

	 บริษัทฯมอบกระเป๋ำผ้ำจ�ำนวน	100	ใบ	มูลค่ำกว่ำ	5,000	บำท	เพื่อสนับสนุนงำนแข่งขันโบว์ลิ่ง

กำรกุศลคร้ังที่	 12	 ของสมำคมประกันวินำศภัยไทย	 โดยกิจกรรมดังกล่ำวจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมควำม

สำมัคคีและสร้ำงเสริมสุขภำพที่แข็งแรงของสมำชิกสมำคมฯ	ณ	Blu-O	Rhythm	&	Bowl	เอสพลำนำด 

รัชดำภิเษก

•        สนับสนุนง�นโบว์ลิ่งก�รกุศล

	 	 	 	 	 	 	บริษัทฯ	มอบเงินจ�ำนวน	10,000	บำท	 เพื่อสนับสนุนงำนแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล	 	ซึ่งจัดขึ้น

โดยสมำคมชำวบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ	 โดยกิจกรรมดังกล่ำวน�ำรำยได้ส่วนหนึ่งสมทบ

ทุนให้กับโรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดพิกำรซ�้ำซ้อน	 ชะอ�ำ	 ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตำบอด

ในประเทศไทย	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 จังหวัดเพชรบุรี	 	ณ	Blu-O	Rhythm	&	Bowl	 เอสพลำนำด	

รัชดำภิเษก

• สนับสนุนสม�คมส่งเสริมพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รและผู้ด้อยโอก�ส

	 บริษัทฯ	 มอบเงินจ�ำนวน	 4,000	 บำท	 ให้กับสมำคมส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส	 เพื่อน�ำไปจัดซ้ือเก้ำอี้วีลแชร์

ส�ำหรับผู้พิกำร	อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้ดีขึ้น

•       สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิก�รท�งส�ยต�

	 	 	 	 	 	 บริษัทฯ	 มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยำ	 (โรงเรียนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์คน

ตำบอด)	จังหวัดเพชรบุรี		เพื่อน�ำไปดัดแปลงเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน	และจัดท�ำสมุดอักษรเบรลล์ให้

แก่ผู้พิกำรทำงสำยตำ
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• สินมั่นคงส่งต่อเสื้อผ้�สภ�พดีให้มูลนิธิสวนแก้ว

	 บริษัทฯ	มอบเส้ือผ้ำทีผู่บ้ริหำรและพนกังำนร่วมกันแบ่งปันให้กับมลูนธิสิวนแก้ว	จงัหวัดนนทบรีุ	

เพื่อน�ำไปส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขำดแคลนในสังคม	รวมถึงผู้ประสบภัย	ทั้งในกรุงเทพฯและ

ต่ำงจังหวัด

•      ทำ�บุญถว�ยเทียนพรรษ�และร่วมเป็นเจ้�ภ�พสร้�งศูนย์พัฒน�เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

โครงก�รประทีปเด็กไทย  วัดธรรมมงคล

          บริษัทฯ	ร่วมถวำยเทียนพรรษำ	เนื่องในโอกำสวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ	ซึ่งถือเป็น

กิจกรรมส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ	 ณ	 วัดธรรมมงคล	 กรุงเทพมหำนคร	 และในโอกำสเดียวกันนี้ได้

บริจำคเงินจ�ำนวน	 59,000	 บำท	 เพื่อร่วมเป็นเจ้ำภำพสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	 โครงกำร

ประทีปเด็กไทย	สถำบันจิตตำนุภำพ	ซึ่งเป็นโครงกำรของวัดธรรมมงคล

• ร่วมบริจ�คกฐินพระร�ชท�นวัดเสน�สน�ร�มร�ชวรวิห�ร จ.พระนครศรีอยุธย�

									บริษัทฯ	ร่วมบริจำคเงินจ�ำนวน	300,000	บำท	ท�ำบุญสมทบปัจจัยถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ 

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(ส�ำนักงำน	คปภ.)	ประจ�ำปี	2561	ณ	วัดเสนำสนำรำมรำชวรวิหำร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

•         ร่วมทำ�บุญสมทบถว�ยผ้�กฐินพระร�ชท�นของสำ�นักง�นประกันสังคม ปี 2561

															บริษัทฯ	ร่วมบริจำคเงินจ�ำนวน	5,000	บำท	ท�ำบุญสมทบปัจจัยถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน

ของส�ำนักงำนประกันสังคม	ประจ�ำปี	2561	ณ	วัดจองค�ำ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เพื่อถวำย

เป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 และเพื่อร่วมท�ำนุบ�ำรุงศำสนำ	 พระอำรำมหลวง	 ตลอดจน

เป็นกำรสืบทอดประเพณีอันดีงำม

• อบรมก�รซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2561

	 บริษัทฯ	 ได้จัดฝึกอบรมกำรระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและกำรอพยพหนีไฟ	 ประจ�ำปี	 2561	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้พนกังำนเข้ำใจวิธกีำรป้องกันอคัคภียั	สำมำรถระงับเหตไุด้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ	และ

ลดควำมสูญเสียกรณีเกิดเหตุให้ได้มำกที่สุด	 นอกจำกนี้ยังมีกำรจ�ำลองกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในอำคำร	

และกำรอพยพหนีไฟจริงอีกด้วย

8. นวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรม

	 บริษัทฯได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่ำง	ๆ	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำตลอดเวลำ	อำทิ	 	ด้ำนประกันภัยเบ็ดเตล็ด	บริษัทฯ	

ได้น�ำนวัตกรรมที่ได้รับรำงวัลมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 2	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 1)	 “ประกันภัยบ้ำนอยู่อำศัย 

รักษ์บ้ำน”	เป็นประกันบ้ำนอยู่อำศัยที่คุ้มครองไฟไหม้	ฟ้ำผ่ำ	ภัยระเบิด	ภัยจำกกำรเฉี่ยวชนของยำนพำหนะ	ภัยอำกำศยำน	และภัยเนื่องจำกน�้ำ	ที่

ขยำยควำมคุ้มครองไปถึงภัยโจรกรรม	ประกันภัยกระจก	ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับคนในบ้ำน	ประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก	และ	

2)	ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับผู้เช่ำหอพัก	อพำร์ทเมนต์	คอนโดมิเนียม	และโรงแรม		

	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯ	ได้จัดประกวดนวัตกรรม	4	ด้ำน	ได้แก่	

ด้ำนผลติภณัฑ์	ด้ำนบริกำร	ด้ำนกำรตลำดและช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย	และด้ำนกระบวนกำรท�ำงำน	ซ่ึงจดัโดย	“ชมรมคดิสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม”	

เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	บริกำรใหม่	ๆ	ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ	และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น 

	 บริษัทฯได้มีกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย	ตำมที่ได้เขียนรำยงำนไว้ ในหลักกำร	8	ข้อ	ข้ำงต้น

ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

	 -	ไม่มีรำยกำร-

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

	 ในปี	2561	บริษัทฯได้ท�ำกิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม	ตำมที่ได้รำยงำนไว้แล้ว	ในหัวข้อ	กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม	
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีระบบควบคุมภำยในที่ดี	ตำมกรอบกำรควบคุมภำยใน	ตำมมำตรฐำน

สำกลของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission)	และได้จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง

แบบองค์รวม	(Enterprise	Risk	Management	:ERM)	มำประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำให้กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน	 ท�ำให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ 

เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน	ทั้งด้ำนกลยุทธ์	ด้ำนกำรประกันภัย	ด้ำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย	กฎ	ระเบียบ	และข้อปฏิบัติต่ำงๆ	รวมถึงกำรต่อต้ำนกำร 

ทุจริตคอร์รัปชั่น	ซึ่งเป็นกระบวนกำรวำงแผน	จัดกำร	และควบคุมควำมเสี่ยง	เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนที่มีต่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ใน

ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้	และกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

	 อีกทั้ง	 ยังได้มีกำรบูรณำกำรกำรบริหำรควำมเส่ียงเข้ำกับกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 และกำรควบคุมภำยในโดยยึด 

หลักกำรพื้นฐำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	เพื่อสร้ำงให้เกิดคุณค่ำและด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ	มีควำมโปร่งใสและค�ำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กร	

	 บริษัทฯ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง	โดยมหีนำ้ทีส่อบทำนและน�ำเสนอกรอบและนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงในดำ้นตำ่งๆ	

และระดบัควำมเส่ียงทีย่อมรับได	้ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	และสอบทำนกำรน�ำไปปฏบิตั	ิรวมถึงสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่งและด�ำเนนิกำร 

เพื่อให้มัน่ใจไดว่้ำ	กำรจดักำรควำมเส่ียงมคีวำมเพียงพอและเหมำะสม	และมุง่เนน้กำรบริหำรควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่วัตถุประสงคแ์ละนโยบำย	

รวมทั้งชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 (1).	จัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้

	 (2).	ส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของกำรท�ำงำนของบุคลำกรโดยสร้ำงควำมตระหนัก	

ทัศนคติ	และพฤติกรรมของบุคลำกรของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ควำมเสี่ยง	กำรตัดสินใจทำงธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเสี่ยงและกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงภำยในบริษัทฯ

	 (3).	ตรวจสอบ	ติดตำม	และประเมินควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำง

ต่อเนื่องให้ควำมส�ำคัญและตระหนักว่ำระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส�ำคัญที่จะสร้ำงควำมมั่นใจในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงหรือป้องกันควำม

เสียหำยที่อำจเกิดขึ้น	โดยจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอเพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ท�ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมมปีระสทิธภิำพของระบบกำรควบคมุภำยในของ 

บริษัทฯ	เพื่อใหเ้ปน็ไปตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ีปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง	ดแูลมใิห้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน	์

กำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน	กำรน�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ไปใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบหรือไม่มีอ�ำนำจ	พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและ

ถ่วงดลุ	สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยในซ่ึงมคีวำมเปน็อสิระท�ำหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบและประเมนิควำมมปีระสทิธภิำพ	

ควำมเพียงพอระบบกำรควบคุมภำยใน	ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง	เกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ	เพื่อให้หน่วยงำนแก้ไขหรือปรับปรุง

กระบวนกำรควบคุมภำยใน	 ในเรื่องต่ำงๆที่เก่ียวข้องเพื่อกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ	 และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ทรำบอย่ำง

สม่�ำเสมอ	จำกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีควำมเห็นว่ำ	ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	เพียงพอ 

เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ	

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	คร้ังที	่2/2562		เมื่อวันที	่14	กุมภำพันธ	์2562		ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระเมนิควำมเพียงพอ 

ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 ตำม	 “แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน”	 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ซึ่งครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ	5	ด้ำน	ได้แก่	สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม	กำรประเมินควำมเสี่ยง	กิจกรรมกำร

ควบคุม	ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	และระบบกำรติดตำมและกำรประเมินผล	ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว	

มีควำมเห็นว่ำ	ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	มีควำมเหมำะสมเพียงพอ	มีรำยละเอียด	ดังนี้

 1. สภ�พแวดล้อมภ�ยในองค์กร

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	สนับสนนุวัฒนธรรมองคก์รทีมุ่ง่เนน้ควำมซื่อตรงและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิงำน	พร้อมทัง้ก�ำกับดแูลกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ	ใหเ้ปน็ไปตำมวิสัยทศันแ์ละพันธกิจ	มสีภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุภำยในทีด่แีละเหมำะสม	มกีำรจดัโครงสร้ำงองคก์รและสำยงำน 

กำรบงัคบับญัชำไว้อยำ่งชัดเจนรวมถึงปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนของทกุสว่นงำนให้มปีระสิทธภิำพ	เพื่อตอ่ตำ้นกำรทจุริตและคอร์รัปช่ัน	และสร้ำง

จิตส�ำนึก	มีวินัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต	โปร่งใส	มีจริยธรรม	ซึ่งผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและคอร์รัปชั่น	ท�ำให้องค์กรมีควำมโปร่งใสปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น

		 อีกทั้ง	ยังได้ก�ำหนดนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	และจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 เพื่อก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย	

กฎระเบียบ	และแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น	เพื่อให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำนทุกคนได้ ให้ควำมส�ำคัญต่อควำมซื่อสัตย์สุจริต

และมจีริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจเปน็ไปตำมหลักกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ีและส่งเสริมใหม้กีำรอบรม/กำรปฐมนเิทศพนกังำนใหม	่โดยจดัใหม้กีำร

อบรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีให้แก่บุคลำกรทุกคน	เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส	เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดนโยบำย	 เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และดัชนีช้ีวัดผลส�ำเร็จ	 (Key	 Performance	 Indicators	 :	 KPI)	 เพื่อใช้ ในกำร

ประเมนิประสทิธิภำพในกำรปฏบิตังิำนและสอดคลอ้งกับเปำ้หมำยขององคก์ร		โดยมรีะเบียบปฏบัิตทิีเ่ป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อเปน็แนวทำงในกำร 

ปฏิบัติงำน	

	 บริษัทฯ	ก�ำหนดคณุสมบตัขิองบคุลำกรแตล่ะต�ำแหนง่งำน	เพื่อเปน็เกณฑ์ในกำรสรรหำ	และพัฒนำบุคลำกร	ก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหนง่

งำนที่ส�ำคัญ	 พร้อมทั้งก�ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำนและเป็นระบบ	 เพื่อพิจำรณำให้รำงวัลอย่ำงเป็นธรรม	 และ

สร้ำงแรงจูงใจต่อบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

		 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรน�ำพำองค์กรสู่เป้ำหมำยทั้งระยะส้ันและ 

ระยะยำว	และเพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจ	สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

	 บริษัทฯ	ไดจ้ดัท�ำกรอบและนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง	โดยมคีณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง	และหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง	พิจำรณำ

กลัน่กรองและก�ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง	เพื่อก�ำกับดแูลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ	ใหเ้ปน็ไปอยำ่งเหมำะสม	มปีระสิทธิภำพ	

และประสิทธิผล	 โดยมีกำรระบุปัจจัยและเหตุที่มำของควำมเสี่ยง	 มีกำรประเมินวิเครำะห์จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของควำมเส่ียง	 รวมทั้งก�ำหนด

มำตรกำรจดักำรทีเ่หมำะสม	มกีำรตดิตำม/ประเมนิผล	และ	รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	อยำ่งสม่�ำเสมอโดยก�ำหนด

ให้มกีระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รอยำ่งเปน็ระบบ	และเปน็ส่วนหนึง่ของกำรจดัท�ำแผนธรุกิจประจ�ำปี		กำรบริหำรงำน	และกำรปฏบิตัิ

งำนประจ�ำวัน	ซึ่งกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ	ทั้งปัจจัยภำยนอก	และปัจจัยภำยใน	ดังนี้

	 •	 บริษัทฯ	ก�ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตำมกรอบมำตรฐำน	COSO	Enterprise	Risk	Management	และก�ำหนด

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง	เพื่อเปน็แนวทำงบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทีอ่ำจส่งผลกระทบตอ่กำรบรรลวัุตถุประสงคข์องบริษัทฯ	ซ่ึงประกอบดว้ย	

1)	กำรจัดท�ำ	Risk	Profile	ระดับองค์กรและระดับฝ่ำยงำน			2)	บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน		3)	บริหำรควำมเสี่ยงระดับกระบวนกำรต่ำงๆ	

	 •	 บริษัทฯ	 ได้น�ำเอำระบบตัวชี้วัดควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ	 (Key	 Risk	 Indicator-KRI)	 มำใช้เพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำงๆ	

และก�ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมส�ำหรับตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเวลำ

 3. กิจกรรมก�รควบคุม

	 บริษัทฯ	 มีกิจกรรมกำรควบคุม	 โดยใช้ดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำน	 (KPI)	 เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนและควบคุม	 มีกำรแบ่งแยกหน้ำที ่

ควำมรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบระหว่ำงกัน	 มีกำรทบทวนและก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และวงเงินอ�ำนำจอนุมัติในแต่ละระดับเพื่อควำม 

เหมำะสมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	ขณะเดียวกันยังมีกำรทบทวนคู่มืออ�ำนำจอนุมัติ	 อ�ำนำจด�ำเนินกำร	แบ่งแยกหน้ำที่ที่อำจมีกำรเอื้อให้เกิดกำรทุจริต

ออกจำกกันและมีกำรจัดท�ำคู่มือ/ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงองค์กรให้เป็นปัจจุบัน	 มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่เก่ียวข้อง

กับกำรท�ำรำยกำรที่มีหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	กำรท�ำธุรกรรมที่มีควำมโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นธรรม	กำรอนุมัติธุรกรรมโดย

ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ตลอดจนกิจกรรมกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพ	

	 บริษัทฯ	มกีระบวนกำรตดิตำมดแูลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ใหเ้ปน็ไปตำมแผนกลยทุธ	์กรอบ	นโยบำยและแนวปฏบิตัขิองบริษัทฯ	อยำ่ง

สม่�ำเสมอ

	 อีกทั้ง	ยังได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	(Compliance	Unit)	เพื่อประสำนงำนและดูแลให้กำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ	

เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม	และมีประสิทธิภำพ

 4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล

	 บริษัทฯ	ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรด�ำเนินงำนทั้งในส่วนของกำรบริหำรงำนด้ำนระบบกำรเงิน	บัญชี	และงำนบริหำรบุคคล

ให้สอดคล้องตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้	 โดยมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง	และมีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	

และใหค้วำมส�ำคญัในคณุภำพของสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	ซ่ึงเปน็ส่วนส�ำคญัทีส่นบัสนนุใหก้ำรควบคมุภำยในสำมำรถด�ำเนนิอยำ่งมปีระสิทธผิล	

โดยไดน้�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยัและมคีวำมปลอดภยัมำใช้	ตัง้แตก่ำรรวบรวมข้อมลู	ประมวลผล	จดัเก็บและตดิตำมผล	เพื่อให้ฝำ่ยบริหำร

สำมำรถน�ำขอ้มลูไปใช้ ในกำรตดัสนิใจไดอ้ยำ่งครบถว้นถกูตอ้ง	ภำยในเวลำทีเ่หมำะสม	ทัง้ขอ้มลูทำงดำ้นกำรเงนิและขอ้มลูอื่นๆ	และมรีะบบรกัษำ

ควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพโดยมีแนวทำงบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	ดังนี้

	 •	 บริษัทฯ	ก�ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล	แนวทำงกำรจัดเก็บเอกสำรส�ำคัญและเอกสำรควบคุม	 รวมถึงข้อมูลประกอบกำรปฏิบัติงำน

ทั้งจำกภำยในและภำยนอก	เพื่อให้มั่นใจว่ำสำรสนเทศที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มีควำมถูกต้อง	ครบถ้วนเพียงพอต่อ

กำรปฏิบัติงำนและทันต่อกำรใช้งำน

	 •	 บริษัทฯ	 มีกำรสื่อสำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ผู้บริหำร	 พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย	 อย่ำงเหมำะสม	 โดยสำระส�ำคัญที่เก่ียวกับ

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	และเอกสำรกำรประชุม	 ได้จัดส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม	 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	
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สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่ำงเพียงพอ	โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	สำมำรถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

	 •	 บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดแผนส�ำรองฉุกเฉินส�ำหรับป้องกันในเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ำยแรงจนระบบไม่สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้	รวมถึงก�ำหนดให้มีกำรซักซ้อมแผนส�ำรองฉุกเฉินอย่ำงสม่�ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี		

	 •	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใน	ผ่ำนระบบ	Intranet	เพื่อเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรนโยบำย	และข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ	รวมทั้ง	

กำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ีเพื่อใหบ้คุลำกรทกุคนไดรั้บทรำบอยำ่งทัว่ถึงและทนัเวลำ	รวมถึงจดัใหม้ช่ีองทำงกำรสื่อสำรเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สียภำยนอก

องค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯได้อย่ำงปลอดภัย

	 •	 บริษัทฯ	จดัใหม้ช่ีองทำงกำรร้องเรียนและกำรแจง้ข้อมลูหรือเบำะแสเก่ียวกับกำรทจุริตจำกพนกังำนและผูม้ส่ีวนไดเ้สียอื่น	โดยสำมำรถ

แจง้ผำ่นทำงโทรศพัทห์รือจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์	ซ่ึงจะไดรั้บควำมคุม้ครองและเข้ำสูก่ระบวนกำรสืบสวนหำข้อเทจ็จริงและด�ำเนนิกำรแก้ไขตอ่ไป

 5. ระบบก�รติดต�มและก�รประเมินผล  

	 บริษัทฯ	 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน	พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงพัฒนำปรับปรุง	 เพื่อให้มั่นใจ 

ได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	ดังนี้

	 •	 บริษัทฯ	 ประเมินกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร	 และประเมินกำรควบคุมภำยในระดับฝ่ำยงำนผ่ำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน

โดยผู้ปฏิบัติงำนเอง	(Control	Self	-Assessment)	เป็นประจ�ำทุกปี	

	 •	 บริษัทฯ	 มีกำรติดตำมและก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยหรือตัวช้ีวัด(KPI)	 ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงสม่�ำเสมอ	 รวมถึง 

มีกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	หน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง	และผู้สอบบัญชี

ภำยนอก

	 •	 ฝำ่ยตรวจสอบภำยในทีม่คีวำมเปน็อสิระในกำรปฏบัิตงิำน	ท�ำหนำ้ที่ในกำรประเมนิควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุ

ภำยใน	 ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง	 ติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ	

ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำป	ีและรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งสม่�ำเสมอ	โดยตรวจสอบและประเมนิประสิทธผิลของกำรควบคมุ

ภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ	ตำมแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2561	 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญเก่ียวกับรำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 รำยกำรทุจริตหรือมี 

ส่ิงผดิปกต	ิหรือมคีวำมบกพร่องทีส่�ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน	กำรฝ่ำฝนืกฎหมำย	กฎระเบยีบ	ข้อบังคบัของทำงกำรทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ

หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในและหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของบริษัท

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง	นำยอมรศักดิ์	ศรีมงคลชัย	ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	ของบริษัทฯ	เมื่อเดือน

กุมภำพันธ	์2549	โดยกำรพิจำรณำ	อนมุตั	ิแตง่ตัง้	ถอดถอน	โยกยำ้ยผูด้�ำรงต�ำแหนง่ผูจ้ดักำรฝำ่ยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะตอ้งผำ่นกำรอนมุตั	ิ

หรือได้รับควำมเห็นชอบ	จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ง	 น�ยอมรศักด์ิ  ศรีมงคลชัย	 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ 

บริษัทฯ	เมื่อเดอืนกรกฎำคม	2561	เพื่อดแูลใหบ้ริษัทฯ	ปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด�ำเนนิธรุกิจ	โดย	กำรพิจำรณำ	อนมุตั ิ

แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ	 หรือได้รับควำมเห็นชอบ	

จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

	 คุณสมบัติของ	 น�ยอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย	 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ 

บริษัทฯ	มีดังนี้

กำรศึกษำ     

ปี	2550											:	ปริญญำโท	MBA.	(IT	SMART	Program)	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ปี	2533										:	ปริญญำตรี		คณะบัญชี		สำขำกำรบัญชี		มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	  

ปี	2549	–	ปัจจุบัน			ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย																													

ปี	2544	–	2549				 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปี	2541	–	2544					ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบและพัฒนำระบบ	บลจ.ซิกโก้
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ปี	2539	–	2541					ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	บมจ.	สินอุตสำหกรรม

ปี	2536	–	2539					หัวหน้ำแผนกตรวจสอบภำยใน	บลจ.	แอ๊ดคินซัน

ปี	2533	–	2536					หัวหน้ำหน่วย	ตรวจสอบกิจกำรพิเศษ	และติดตำมผล	ธนำคำรศรีนคร	จ�ำกัด	(มหำชน)

ประวัติกำรอบรม	 

-	กำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัท	(สมำคมประกันวินำศภัยไทย)

-	ร่ำงประกำศ	คปภ.เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินำศภัย	(สมำคมประกันวินำศภัยไทย)

-	อำชญำกรรมไซเบอร์	ภัยคุกคำมเศรษฐกิจโลก	(Cybercrime	–	The	rooming	Threat	to	Global	Economy)	(สมำคมประกันวินำศภัยไทย)

-	แนวทำงกำรก�ำกับกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมมั่นคงทำงกำรเงิน(ORSA)	ส�ำหรับบริษัทประกันภัย	(ส�ำนักงำน	คปภ.)

ร�ยก�รระหว่�งกัน

	 ในระหว่ำงปี	 ส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 บริษัทฯไม่มีรำยกำรทำงธุรกิจที่มีสำระส�ำคัญกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน	 โดยรำยกำรธุรกิจ 

ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่ไม่ต่ำงไปจำกบุคคลทั่วไป
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ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำน

	 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 มีรำยได้จำกกำรรับประกันภัยและรำยได้จำกกำรลงทุน	 เท่ำกับ	 9,944.50	 ล้ำนบำท	 เพ่ิมข้ึนจำกปี	 2560	 จ�ำนวน 

819.97	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.99	สำเหตุหลักเกิดจำกรำยได้จำกกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้น	858.46	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.93	ใน

ขณะที่	รำยได้จำกกำรลงทุนลดลง	38.49	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	8.01	ซึ่งเป็นผลกระทบมำจำกควำมผันผวนด้ำนรำคำของหุ้นไทยในปี	2561	

ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีตลำดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภำค	 จำกควำมกังวลเรื่องกำรกีดกันทำงกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำและกำรตอบโต้ของประเทศคู่ค้ำ	

และรำคำน้�ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 เบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์ส�ำหรับปี	2561	มีจ�ำนวน	10,484.50	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	1,519.23	ล้ำนบำท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	16.95	โดยเบีย้ประกันภยัรับทีม่อีตัรำกำรขยำยตวัเพ่ิมข้ึน	คอื	เบีย้ประกันภยัรถยนตข์ยำยตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ	15.65	เบีย้ประกันภยั 

เบ็ดเตล็ดขยำยตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 30.45	 เบี้ยประกันภัยทำงทะเลและเบี้ยประกันอัคคีภัยขยำยตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ	 87.2	 และร้อยละ	 2.64 

ตำมล�ำดับ	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

	 รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น	ส�ำหรับปี	2561	บริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรลงทุน	จ�ำนวน	442.10	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	

38.49	ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	8.01	ซึ่งประกอบด้วย	รำยได้จำกดอกเบี้ยรับและเงินปันผล	306.14	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	เป็นจ�ำนวน	

33.59	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	9.89	ก�ำไรจำกเงินลงทุน	140.55	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	เป็นจ�ำนวน	35.60	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	20.2	

และขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน	4.6	ล้ำนบำท	โดยผลขำดทุนฯนี้ปรับลดลงจำกปี	2560	ถึง	30.7	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	

86.97	ส่วนรำยได้อื่นส�ำหรับปี	2561	มีจ�ำนวน	75.86	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	10.65	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	16.33	สำเหตุหลัก 

เกิดจำกก�ำไรจ�ำนวน	19	ล้ำนบำทจำกกำรขำยที่ดินพร้อมอำคำรของสำขำที่ไม่ได้ ใช้งำนแล้ว	

	 ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	2	ประเภทหลัก	คือ	ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย	และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	ในปี	2561	บริษัทฯ	

มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย	เท่ำกับ	7,679.48	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.94	ซึ่งค่ำใช้จ่ำยหลัก	ประกอบด้วย	ค่ำสินไหมทดแทน	มีจ�ำนวน	

5,667.28	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	496.14	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.59	ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ	มีจ�ำนวน	1,613.48	ล้ำนบำท	

เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	242.66	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.70	ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	ในปี	2561	มีจ�ำนวน	1,417.25	ล้ำน

บำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	253.20	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.75

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี	2561	แยกตำมกำรรับประกันภัยแต่ละประเภท	 	 (หน่วย	:	ล้ำนบำท)	 	

 

 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภัยรถยนต์ อัคคีภัย ภัยเบ็ดเตล็ด

2561 2560

เพิ่ม

(ลด)%

2561 2560

เพิ่ม

(ลด)%

2561 2560

เพิ่ม

(ลด)%

เบี้ยประกันภัยรับ 9,150.81 7,912.27 15.65 163.55 159.35 2.64 1,155.83 886.01 30.45

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 9,129.63 7,897.20 15.61 126.17 103.63 21.75 919.86 624.96 47.19

ค่ำสินไหม	และ	ค่ำจัดกำรสินไหม 5,257.69 4,878.79 7.77 21.81 16.55 31.81 387.27 274.30 41.18

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย

ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 1,575.26 1,478.71 6.53 70.74 69.57 1.68 230.22 222.10 3.66

ภัยทำงทะเลและกำรขนส่ง

2561 2560

เพิ่ม

(ลด)%

เบี้ยประกันภัยรับ 14.31 7.64 87.20

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 8.12 4.98 62.94

ค่ำสินไหม	และ	ค่ำจัดกำรสินไหม 0.51 1.51 (66.32)

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย

ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 7.03 3.85 82.56
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	 จำกตำรำงข้ำงต้น	จะเห็นได้ว่ำ	ในปี	2561	เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ	ที่เพิ่มขึ้น	ส่วนใหญ่มำจำกกำรรับประกันภัยรถยนต์		ซึ่งเกิดจำก

ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทีต่รงใจผูบ้ริโภคออกสูต่ลำดรวมทัง้กำรใหค้วำมส�ำคญัดำ้นบริกำรควบคูไ่ปกับกำรท�ำตลำด	และรวมไปถึง

กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม	เพื่อให้อัตรำค่ำสินไหมทดแทนลดลง	แต่	อย่ำงไรก็ตำม	ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนหัก

คำ่ใช้จำ่ยด�ำเนนิงำน	ทีเ่พ่ิมข้ึนยงัไมเ่พียงพอกับกำรเพ่ิมข้ึนของคำ่ใช้จำ่ยด�ำเนนิงำน	สำเหตหุลกัเกิดจำก	เบีย้ประกันภยัในปนีีม้อีตัรำกำรเตบิโตสูง	 

ส่งผลใหบ้ริษัทฯตอ้งส�ำรองเบีย้ประกันภยัเพ่ิมมำกกว่ำปทีีแ่ลว้ถึง	672.5	ลำ้นบำท		จงึท�ำให	้ก�ำไรจำกกำรรับประกันภยัหลงัหกัคำ่ใช้จำ่ยด�ำเนนิงำน

ลดลงถึง	151.74	ล้ำนบำท	ส่งผลให้	ในปี	2561	บริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิ	เท่ำกับ	749.77	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	จ�ำนวน	151.93	ล้ำนบำท	หรือ

ลดลงร้อยละ	16.85	คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น	เท่ำกับ	3.75	บำท	ซึ่งลดลงจำกปี	2560	ที่มีก�ำไรต่อหุ้นเท่ำกับ	4.51	บำท	

ผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

 กำรรับประกันภัยรถยนต์

	 บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปี	2561	 เท่ำกับ	9,150.81	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	87.28	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	 เพิ่ม

ขึ้นจำกปี	 2560	จ�ำนวน	1,238.54	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15.65	สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยในทุกช่องทำงกำรขำย 

โดยบริษัทฯ	รับควำมเสี่ยงภัยไว้เอง		9,129.63	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	ร้อยละ	15.61	ในปี	2561	ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี	

เท่ำกับ	5,257.69	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	ร้อยละ	7.77	ส่วนอัตรำค่ำสินไหมทดแทนในปี	2561	อยู่ที่ร้อยละ	61.50	ลดลงจำกร้อยละ	62.05	

ในปี	2560	ส่งผลให้มีก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยรถยนต์ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน	เท่ำกับ	1,575.26	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	96.55	

ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.53	

 กำรรับประกันอัคคีภัย

	 บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันอัคคีภัยในปี	2561	เท่ำกับ	163.55	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	1.56	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	เพิ่มขึ้นจำกปี	

2560	จ�ำนวน	4.20	ล้ำนบำท	หรือ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.64	ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยในช่องทำงสถำบันกำรเงิน		

	 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	เท่ำกับ	126.17	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	22.54	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.75	โดยบริษัทฯ	รับ

ควำมเสี่ยงภัยไว้เอง	ร้อยละ	77.15	เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ	65.04	ในปี	2560	ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี	เท่ำกับ	21.81	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น 

จำกปี	2560	ร้อยละ	31.81	มีก�ำไรจำกกำรรับประกันอัคคีภัยก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน	เท่ำกับ	70.74	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	ร้อยละ	1.68

 กำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

	 บริษัทฯ	 มีเบ้ียประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี	 2561	 เท่ำกับ	 1,155.83	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 11.02	 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด 

เพ่ิมข้ึนจำกป	ี2560	จ�ำนวน	269.83	ล้ำนบำท	หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	30.45	ส่วนใหญม่ำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของเบีย้ประกันภยัอบุตัเิหตใุนช่องทำงสถำบนั

กำรเงิน

	 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	เท่ำกับ	919.86	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	294.90	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	47.19	โดยบริษัทฯ	

รับควำมเสี่ยงภัยไว้เอง	 ร้อยละ	 79.58	 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ	 70.54	 ในปี	 2560	 ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี	 เท่ำกับ	 387.27	 ล้ำนบำท 

เพ่ิมข้ึนจำกปี	 2560	 ร้อยละ	 41.18	 มีก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน	 เท่ำกับ	 230.22	 ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึน 

จำกปี	2560	ร้อยละ	3.66	

 กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง

	 บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยทำงทะเลและขนส่งในปี	2561	เท่ำกับ	14.31	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	0.14	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	

เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	6.67	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	87.20	สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยในช่องทำงขำยผ่ำนตัวแทน

	 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	เท่ำกับ	8.12	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	3.14	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	62.94	โดยบริษัทฯ	รับควำม

เสี่ยงภัยไว้เอง	ร้อยละ	56.75	ลดลงจำกร้อยละ	65.20	ในปี	2560	ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี	เท่ำกับ	0.51	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	

ร้อยละ	66.32	ส่งผลให้มีก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่งก่อนหักค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน	เท่ำกับ	7.03	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	

ร้อยละ	82.56

 กำรลงทุน

	 ณ	วันที่		31	ธันวำคม		2561		บริษัทฯ	มีสินทรัพย์ลงทุน	12,683.58		ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	83.0	ของสินทรัพย์รวม	มีสัดส่วนกำร

ลงทุนส่วนใหญ่ในเงินฝำกและตรำสำรหนี้	โดยมีรำยละเอียดดังนี้	เงินฝำกร้อยละ	27.2		พันธบัตรรัฐบำลหรือตรำสำรภำครัฐร้อยละ	24.0	หุ้นกู้

เอกชนร้อยละ	19.8	หน่วยลงทุนร้อยละ	16.4	หุ้นทุนร้อยละ	12.6		และสินเชื่อร้อยละ	0.0	ของสินทรัพย์ลงทุน	ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุน

ส่วนเงินฝำกดังกล่ำวที่แสดงข้ำงต้นนับรวมเงินสด	เงินฝำกสถำบันกำรเงิน	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอำยุครบก�ำหนดต่�ำกว่ำ	3	เดือน

		 เศรษฐกิจไทยในปี	 2561	 ขยำยตัวระดับสูงกว่ำปีก่อนหน้ำ	 กำรใช้จ่ำยภำคเอกชนทั้งกำรบริโภคและกำรลงทุนที่มีแนวโน้มขยำยตัวดีข้ึน	

จำกกำรจ้ำงงำนที่เพ่ิมข้ึนแบบกระจำยตัวมำกข้ึนและแรงสนับสนุนจำกโครงกำรลงทุนภำครัฐที่ชัดเจนมำกข้ึน	 ประกอบกับกำรส่งออกสินค้ำและ
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กำรท่องเที่ยวยังขยำยตัวดี	 แม้กำรใช้จ่ำยภำครัฐจะมีแนวโน้มต่�ำกว่ำที่คำดไว้	 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่องใกล้เคียงปีก่อนหน้ำ	 โดย

เฉพำะสหรัฐฯมีแนวโน้มขยำยตัวดีขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ยุโรปและเอเซียขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อย

	 ส�ำหรับในปี	 2561	 อัตรำดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับต่�ำในภำวะนโยบำยกำรเงินผ่อนคลำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยและไม่มีแรง

กดดันจำกภำวะเงินเฟ้อ		ในเดือนธันวำคม	2561	กนง.	มีมติให้ปรับเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเท่ำกับร้อยละ	0.25	เป็นร้อยละ	1.75	สอดคล้องกับ

แนวโนม้อตัรำดอกเบีย้นโยบำยของประเทศพฒันำแล้วเช่น	สหรัฐอเมริกำ		ทีป่รับเพ่ิมข้ึนอยำ่งตอ่เนื่องใหเ้ข้ำสู่ระดบัปกต	ิส�ำหรับอตัรำผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบำลของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปลำยปี	2560	ผลตอบแทนเงินฝำกธนำคำร	พันธบัตรรัฐบำลของไทยรวมถึงผล

ตอบแทนหุ้นกู้เอกชนในประเทศยังอยู่ในระดับต่�ำเมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตที่ผ่ำนมำ	 เพื่อเพิ่มผลตอบแทนกำรลงทุน	 บริษัทฯกระจำย

กำรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นและมีเงินปันผลสม่�ำเสมอ	 ได้แก่	 ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ำง

พื้นฐำน	

	 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ของไทยเคลื่อนไหวผันผวนและปิดที่ระดับ	1,563.88	จุด	ณ	สิ้นปี	2561	ปรับลดลงจำก	ณ	สิ้นปี	2560	ที่ระดับ	

1,753.71	จุด	หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ	10.8			ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ของไทยปรับตัวลดลงสอดคล้องกับดัชนีตลำดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภำค	โดย

ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจำกควำมกังวลเรื่องกำรกีดกันทำงกำรค้ำของสหรัฐฯและกำรตอบโต้ของประเทศคู่ค้ำ	และรำคำน้�ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง

อย่ำงมีนัยส�ำคัญในช่วงไตรมำสที่	4/2561	ด้วยควำมไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น	บริษัทฯ	ได้มีกำรปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนในช่วงครึ่งหลัง

ของปี	2561

		 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 มีผลตอบแทนจำกกำรลงทุนรวม	 442.10	 ล้ำนบำท	 ประกอบด้วย	 รำยได้จำกกำรลงทุน	 (ดอกเบี้ยและเงินปันผล)	

306.14	ลำ้นบำทและก�ำไรจำกเงนิลงทนุ	(หรือก�ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพย)์	140.55	ลำ้นบำทและขำดทนุจำกกำรปรับมลูคำ่ยตุธิรรมเงินลงทนุ	4.60	

ล้ำนบำท		รวมคิดเป็นอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนร้อยละ	3.6		(ค�ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของสินทรัพย์ลงทุน	ณ	สิ้นปี	2560	และ	2561)	บริษัทฯ 

มีผลตอบแทนรวมจำกกำรลงทุนต่�ำกว่ำปี	2560		เนื่องจำกมีรำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	และก�ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ลดลง	ด้วยเบี้ยประกัน

ภยัรับทีเ่พ่ิมข้ึนเทยีบกับปก่ีอนหน้ำ	กอปรกับผลก�ำไรของธรุกิจประกันวินำศภยัและผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของบริษัทฯ	ส่งผลใหส้นิทรัพยล์งทนุ

ของบริษัทฯ	เติบโตร้อยละ	5.2	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุน	ณ	สิ้นปี	2560

  

สินทรัพย์ลงทุน
สัดส่วนก�รลงทุนปี 2561หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วยลงทุน ;

16.4%

พันธบัตร

รัฐบ�ล ธปท.

รัฐวิส�หกิจ ;

24.0 %

หุ้นกู้เอกชน ;

19.8%

สินเชื่อ

และหลักทรัพย์ ; 0.0%

หน่วย : ล้�นบ�ท ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนสุทธิ อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนร้อยละ

เงินฝ�ก ;

27.2%

หุ้นทุน ; 12.6%

2556								2557									2558								2559								2560								2561

2556								2557									2558								2559								2560								2561 2556								2557									2558								2559								2560								2561
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ฐำนะกำรเงิน

 สินทรัพย์

	 (1)	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	15,287.01	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	801.85	ล้ำนบำท	หรือเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	5.54	โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	สินทรัพย์ลงทุน	เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ	ที่ดิน	อำคำร	

และอุปกรณ์	สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี	สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ	ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ	รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ	ลูกหนี้

เงินลงทุน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	และสินทรัพย์อื่นๆ	สินทรัพย์ที่มีสัดส่วนเปลี่ยนไปอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	ได้แก่

	 -	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ปี	2561	เท่ำกับ	763.36	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	4.99	ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	

จ�ำนวน	459.04	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	150.84	จำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินฝำกในบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

	 -	เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ปี	2561	เท่ำกับ	11,916.37	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	77.95	ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	

167.16	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.42	

	 -	เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ	ปี	2561	เท่ำกับ	1,093.96	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	7.16	ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	117.72	

ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.06	เนื่องจำกรำยได้เบี้ยประกันภัยรับมีอัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง	ร้อยละ	16.95

	 -	สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	ปี	2561	เท่ำกับ	452.34	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	2.96	ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	

จ�ำนวน	123.64	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	37.62	จำก	เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยและเงินส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนส่วนที่หักเป็นค่ำใช้จ่ำยทำง

ภำษีอำกรไม่ได้ ในปีนี้	มีจ�ำนวนสูงขึ้น	เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้เบี้ยประกันภัยรับ

	 (2)	 คุณภำพของสินทรัพย์

	 -	ลูกหนี้	(เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ)

ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ		มีลูกหนี้-เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ	แยกตำมอำยุหนี้ที่คงค้ำงได้ดังนี้

	 บริษัทฯ	ไดต้ัง้คำ่เผื่อหนีส้งสัยจะสญู	จ�ำนวน	4.62	ลำ้นบำท	ซ่ึงฝ่ำยบริหำรมคีวำมเห็นว่ำอยู่ในอตัรำทีเ่หมำะสมและเพียงพอ	โดยพิจำรณำ

จำกประสบกำรณ์ของบริษัทฯ	ในกำรรับช�ำระหนี้จำกตัวแทน	และหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในกำรค�ำนวณ	มีดังนี้ 

	 	 ลูกหนี้ค้ำงช�ำระเกิน	6	เดือน	ถึง	12	เดือน	 ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ร้อยละ	50

	 	 ลูกหนี้ค้ำงช�ำระเกิน	12	เดือนขึ้นไป	 	 ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ	100

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีอัตรำหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ	อยู่ที่	35.54	วัน	ซึ่งถือว่ำอยู่ในอันดับต้นๆของธุรกิจรับประกันวินำศภัย

	 -	เงินให้กู้ยืม

	 ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	ยังไม่มีนโยบำยที่จะขยำยสินเชื่อไปยังบุคคลภำยนอก	มีเพียงนโยบำยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยหรือสินเชื่อกรณีฉุกเฉินให้

กับพนักงำนเพื่อเป็นสวัสดิกำรเท่ำนั้น

	 -	เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน	โดยเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล			พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ		ตั๋วเงินคลัง		ตั๋วเงิน		

หุ้นทุนในตลำดหลักทรัพย์ฯ		หุ้นกู้ของบริษัทชั้นน�ำ	และหน่วยลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีและมีสภำพคล่อง

	 ณ	31	ธนัวำคม	2561	บริษัทฯ	ไดป้รับมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุในหลกัทรัพยท์ัง้หมด	และไดบ้นัทกึส่วนเกินกว่ำทนุจำกกำรเปลีย่นแปลง

มูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย	จ�ำนวน	80.64	ล้ำนบำท	ไว้ ในส่วนของเจ้ำของเรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ 820.48 ล้ำนบำท

ค้ำงรับไม่เกิน	30	วัน 164.84 ล้ำนบำท

ค้ำงรับ	30	–	60	วัน 59.18 ล้ำนบำท

ค้ำงรับ	60	–	90	วัน 20.57 ล้ำนบำท

ค้ำงรับเกิน	90	วัน	 33.50 ล้ำนบำท

รวมทั้งสิ้น 1,098.57 ล้ำนบำท
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	 ส�ำหรับอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในป	ี2561	อยูท่ีร้่อยละ	3.49	ลดลงเลก็นอ้ย	จำกร้อยละ	3.99	ในป	ี2560	เนื่องจำกรำยไดด้อกเบีย้

และเงนิปนัผล	และก�ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพยล์ดลง	สืบเนื่องจำกอตัรำดอกเบ้ียยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต่�ำ	และ	ควำมผนัผวนดำ้นรำคำของหุน้ไทย

ในปี	2561

 สภำพคล่อง

	 (1)	กระแสเงินสด

	 ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีเงินสดรับสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	879.64	ล้ำนบำท	ในขณะที่	 เงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมลงทนุ	มจี�ำนวน	14.60	ล้ำนบำท	โดยส่วนใหญเ่ปน็กำรลงทนุปรับปรุงสภำพสำขำ	และซ้ือรถยนตท์ี่ใช้ ในงำนบริกำรเคลมเพื่อเปลีย่นทดแทน

คันเดิมที่หมดอำยุตำมสภำพกำรใช้งำน	

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบกำรของปี	2560	ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น	406.00	ล้ำนบำท

	 ณ	31	ธนัวำคม	2561	บริษัทฯ	มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด	เทำ่กับ	763.36	ลำ้นบำท	เพ่ิมข้ึนจำกป	ี2560	จ�ำนวน	459.04	ลำ้นบำท 

ซึ่งบริษัทฯ	เห็นว่ำเป็นจ�ำนวนที่เหมำะสม	เพื่อรักษำสภำพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเพียง	และเหมำะสมกับค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด�ำเนินงำนในช่วงปลำยปี

	 (2)	 อัตรำส่วนสภำพคล่อง																																																																																																								

	 อัตรำส่วนสภำพคล่องในปี	 2561	 เท่ำกับ	 1.52	 เท่ำ	 ซึ่งบริษัทฯ	 เห็นว่ำเป็นอัตรำส่วนที่พอเพียง	หนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภำพคล่อง	คือ 

ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย	 ซึ่งมียอดเท่ำกับ	 2,480.36	 ล้ำนบำท	 บริษัทฯ	 เห็นว่ำสินทรัพย์สภำพคล่อง	 คือ	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	 

รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์	มีอำยุครบก�ำหนดช�ำระคืนที่เหมำะสม	และมีจ�ำนวนเพียงพอที่จะจ่ำยช�ำระคืนให้กับหนี้ระยะสั้นนี้ได้

 รำยจ่ำยลงทุน

	 ในปีที่ผ่ำนมำ	รำยจ่ำยลงทุน	เท่ำกับ	60.84	ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทุนปรับปรุงสภำพแวดล้อมของสำขำเพื่อบริกำรด้ำนสินไหม

และบริกำรด้ำนกำรรับประกันภัย	 และซ้ือรถยนต์ที่ใช้ ในงำนบริกำรเคลมเพื่อเปลี่ยนทดแทนคันเดิมที่หมดอำยุตำมสภำพกำรใช้งำน	 รวมถึงกำร

ลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว	 รองรับกำรขยำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 แหล่งที่มำของเงินทุนส่วน

ใหญ่มำจำกกระแสเงินสดจำกรำยได้เบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มำของเงินทุน

	 -	ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

	 บริษัทฯ	ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเงินทุนในปีที่ผ่ำนมำ	ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	

1.54	เท่ำ	เพิ่มขึ้นจำก	1.45	เท่ำ	ในปี	2560	เนื่องจำกหนี้สิน	รวมเพิ่มขึ้น	จ�ำนวน	690.05	ล้ำนบำท	ซึ่งเกิดจำกเบี้ยประกันภัยมีอัตรำกำรเติบโตสูง 

ส่งผลให้มีกำรตั้งส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้เพิ่มขึ้นถึง	714.44	ล้ำนบำท

โครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทฯ		ประกอบด้วย

ณ	31	ธันวำคม	2561 ณ	31	ธันวำคม	2560

	ล้ำนบำท 	ร้อยละ 	ล้ำนบำท 	ร้อยละ

ทุนออกจ�ำหน่ำย	และช�ำระแล้ว 	200.00 3.32 200.00 3.38

							ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 427.50 7.10 427.50 7.23

							ก�ำไรสะสม 

								จัดสรรแล้ว

												ส�ำรองตำมกฎหมำย 20.00 0.33 20.00 0.34

							ยังไม่จัดสรร 5,296.23 87.91 4,952.46 83.76

					องค์ประกอบอื่นของ

					ส่วนของเจ้ำของ 80.64 1.34 312.61 5.29

6,024.37 100.00 5,912.57 100.00
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	 บริษัทฯ	เห็นว่ำโครงสร้ำงเงินทุนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสมแล้ว	เนื่องจำกส�ำนักงำน	คปภ.	ได้ออกประกำศว่ำตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2556	

เปน็ตน้ไป	บริษัทประกันภยัจะตอ้งมอีตัรำส่วนเงินกองทนุตอ่เงินกองทนุทีต่อ้งด�ำรงตำมกฎหมำย	ไมต่่�ำกว่ำอตัรำร้อยละ	140	โดยข้อมลูของบริษัทฯ	

ณ	วันที่	30	กันยำยน	2561	บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตำมกฎหมำย	เท่ำกับ	ร้อยละ	696.10	ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับ

ต้นๆของอุตสำหกรรม

	 -	สำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2561	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนปี	2560	ในอัตรำหุ้นละ	2.03	บำท	ท�ำให้ก�ำไร

สะสมลดลง	406.00	ล้ำนบำท	ในขณะที่	ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี	2561	ที่โอนเข้ำก�ำไรสะสม	มีจ�ำนวน	749.77	ล้ำนบำท	และส่วนเกินกว่ำทุนจำกกำร

วัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยของบริษัทฯ	มีจ�ำนวนลดลงจำก	312.61	ล้ำนบำทในปี	2560	เป็น	80.64	ล้ำนบำท	ในปี	2561	จึงท�ำให้

ส่วนของเจ้ำของ	ณ	สิ้นปี	2561	เพิ่มขึ้น	เท่ำกับ	111.80	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.89

	 -	หนี้สิน

	 ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีหนี้สิน	เท่ำกับ	9,262.65	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	690.05	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

8.05	หน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจำกเบ้ียประกันภัยมีอัตรำกำรเติบโตสูง	ส่งผลให้มีกำรต้ังส�ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้เพ่ิมข้ึน

	 -	ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน

	 ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีคดีที่ถูกฟ้องร้องจำกกำรเป็นผู้รับประกันภัย	โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องประมำณ	742	ล้ำนบำท	ซึ่งผลของ

กำรพิจำรณำคดดีงักลำ่วยงัไมส้ิ่นสุด	โดยทกุคดเีปน็คดทีีเ่กิดจำกกำรด�ำเนนิงำนปกตขิองบริษัทฯ	อยำ่งไรก็ตำม	บริษัทฯ	ไดบ้นัทกึส�ำรองเผื่อผลเสีย

หำยที่อำจเกิดขึ้นประมำณ	199.7	ล้ำนบำท	(ตำมควำมรับผิดในทุนประกันตำมกรมธรรม์)	ในงบก�ำไรขำดทุนแล้ว

 ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนเงินกองทุนต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย

	 -	ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีหนี้สินส�ำรองเบี้ยประกันภัยจ�ำนวน	5,411.00	ล้ำนบำท		ซึ่งค�ำนวณตำมข้อก�ำหนดในประกำศกระทรวง

พำณิชย์	เรื่อง	กำรจัดสรรเงินส�ำรองเพื่อกำรเสี่ยงภัย

	 -	ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย	รวมทั้งส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนที่อำจเกิดขึ้น

แต่ยังไม่ได้รับรำยงำน	(IBNR)	รวมทั้งสิ้น	2,480.36	ล้ำนบำท

	 เมื่อพิจำรณำส่วนของเจำ้ของ	หรือเงินกองทนุของบริษัทฯ	ณ	31	ธนัวำคม	2561	มจี�ำนวน	6,024.37	ลำ้นบำท	ซ่ึงถ้ำพิจำรณำตำมประกำศ

นำยทะเบยีนเรื่อง	กำรด�ำรงเงนิกองทนุของบริษัทประกันวินำศภยัตำมระดบัควำมเส่ียงลงวันที	่30	มนีำคม	2558	ที่ไดก้�ำหนดว่ำ	ในกรณทีีบ่ริษัทใด

มีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนต่�ำกว่ำอัตรำร้อยละ140	นำยทะเบียนอำจก�ำหนดมำตรกำรที่จ�ำเป็นในกำรก�ำกับดูแลสถำนะกำรเงินของ

บริษัทนั้นได้	ส�ำหรับข้อมูล	ณ	30	กันยำยน	2561	บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตำมกฎหมำย	เท่ำกับ	ร้อยละ	696.10	

และมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดเป็นจ�ำนวนถึง	6,836.70	ล้ำนบำท 
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เรียน  ท่�นผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด(มหำชน)	รวมทั้งสำรสนเทศ

ทำงกำรเงินทีป่รำกฎในรำยงำนประจ�ำปี	งบกำรเงนิดงักลำ่วจดัท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบำย

บญัชีทีเ่หมำะสมและถือปฏบิตัอิยำ่งสม่�ำเสมอ	มกีำรใช้ดลุยพินจิอยำ่งระมดัระวังและประมำณกำรทีด่ีในกำรจดัท�ำ	รวมทัง้กำร

เปิดเผยข้อมลูส�ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ	เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสและเปน็ประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้และ

นักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯไดจ้ดัใหม้	ีและด�ำรงรักษำไว้ซ่ึงระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธิผล	เพื่อใหม้ัน่ใจ

ได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำข้อมูลทำงกำรบัญชีมีควำมถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซ่ึงทรัพย์สิน	 ตลอดจนเพื่อ

ปอ้งกันไม่ใหเ้กิดกำรทจุริต	หรือกำรด�ำเนนิกำรทีผิ่ดปกตอิยำ่งมสีำระส�ำคญั	ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทฯไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นผู้ก�ำกับดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน

และระบบควบคุมภำยใน	 และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้	 ปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจ

สอบซึ่งแสดงไว้ ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯมคีวำมเห็นว่ำ	ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่ำ่พอใจ	สำมำรถสร้ำงควำม

เชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงินประจ�ำปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561	ได้แสดงฐำนะกำรเงิน	ผลกำรด�ำเนินงำน	และกระแสเงินสด	

ถูกต้องในสำระส�ำคัญ	 โดยถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง

									(นำยเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์)	 	 	 	 												(นำยเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์)

														ประธำนกรรมกำร	 	 	 	 	 	 						ประธำนกรรมกำรบริหำร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด(มห�ชน)

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้ด�ำเนินกำรและสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ในกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้	ทั้งในเรื่องกำรก�ำหนดกรอบนโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	กำรก�ำกับดูแล	

ติดตำมกลยุทธ์และสถำนะควำมเสี่ยง	รวมถึงกำรเสนอแนะ	และให้เจ้ำของแผนรำยงำนผลสถำนะควำมเสี่ยง	ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง	รำยงำนสถำนะเงินกองทุน	และอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ทรำบอย่ำงสม่�ำเสมอ

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ	ประกอบดว้ยกรรมกำรและผูบ้ริหำรทีม่คีวำมรู้	ควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนนิธรุกิจ	จ�ำนวน	5	ทำ่น

ดังนี้

	 1.	นำยประดิษฐ			 รอดลอยทุกข์			 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 2.	นำยประหยัด	 ฐิตะธรรมกุล	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 3.	นำงวีณำ	 นิรมำนสกุล	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 4.	นำยธำรำ	 วนลำภพัฒนำ	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 5.	นำยอมรศักดิ์	 ศรีมงคลชัย	 กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ	 ข้ำงต้น	 และมีกำรประชุม	 รวม	 5	 คร้ัง	 โดยได้เชิญส่วนงำน 

ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมตำมควำมเหมำะสม	ดังนี้

 1. กำ�หนดนโยบ�ยและพิจ�รณ�แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง	 ได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบนโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง	 ประจ�ำปี	 2561	 ซ่ึงรวมถึง

กลยทุธก์ำรบริหำรกำรประกันภยัตอ่	เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำอนมุตั	ิและไดม้กีำรพิจำรณำรำยละเอยีดตำมนโยบำยกำรบริหำร

ควำมเสีย่งโดยรวมตำมมำตรกำรก�ำกับดแูล	และรับทรำบแนวทำงกำรประเมนิควำมเสีย่งและควำมมัน่คงทำงกำรเงนิ	(Own	Risk	and	Solvency 

Assessment	:	ORSA)	เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจด�ำเนินไปอย่ำงมั่นคง	และมีประสิทธิภำพ		

 2. กำ�กับดูแลและติดต�มสถ�นะคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง	 ก�ำกับดูแลและติดตำมสถำนะควำมเส่ียงตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง	 โดยให้ฝ่ำยบริหำรวิเครำะห์ 

ปัจจัยเส่ียงและหำแนวทำงป้องกันหำกผลกำรด�ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้	 และให้มีกำรรำยงำนเพื่อติดตำมสถำนะอัตรำส่วนที่ส�ำคัญ	

เช่น	 อัตรำส่วนทำงกำรเงินและค่ำมำตรฐำนในระบบสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ	 (EWS)	 สถำนะเงินกองทุน	 และสัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทฯ 

เป็นประจ�ำทุกๆไตรมำส	อีกทั้งยังได้เสนอแนะแนวทำงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้พร้อมเข้ำสู่ยุคสังคมดิจิตอล	(Digital)	ปรับปรุงและพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร	 ประเมินควำมเพียงพอของกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง	 รวมถึงประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ

 3. ก�รร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องกับควำมเพยีงพอของระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งและระบบ 

กำรควบคุมภำยในพร้อมทั้งแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	และกรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบเป็นประจ�ำทุกๆ	ไตรมำส

 4. ก�รส่งเสริมวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง	 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยงำนให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยให้น�ำกรอบและนโยบำยกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	เพื่อท�ำกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงและก�ำหนด

	 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร

 5. ก�รทบทวนกฎบัตร

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง	ไดม้กีำรทบทวนกฎบตัร	เพื่อให้มัน่ใจว่ำเนือ้หำในกฎบตัรมคีวำมสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคท์ีค่ณะกรรมกำร 

บริษัทฯ	ได้มอบหมำย	รวมถึงกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ

	 โดยสรุป	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	มีควำมเห็นว่ำ	แผนบริหำรควำมเสี่ยงในปี	2561	มีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	เหมำะสม	สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้

	 บริษัทฯ	จะมุ่งสร้ำงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน	ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีต่อไป	

 

	 	 	 	 		 	 	 	 						นำยประดิษฐ			รอดลอยทุกข์

	 	 	 	 		 	 	 	 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

																						 	 		 	 	 	 	 8	กุมภำพันธ์	2562

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ปี 2561

เรียน	ท่ำนผู้ถือหุ้น	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบกำรณ์

ด้ำนกำรบริหำร	จ�ำนวน	3	ท่ำน	ได้แก่

1.	นำยวีระชัย	 งำมดีวิไลศักดิ์	 	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ		

2.	นำยวินัย	 วิทวัสกำรเวช		 	กรรมกำรตรวจสอบ

3.	ดร.ชัชวลิต	 สรวำรี	 	กรรมกำรตรวจสอบ		

			และนำยอมรศักดิ์		 ศรีมงคลชัย	 	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 โดยมีนโยบำยเน้นกำรปฏิบัติ

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และมุ่งให้เกิดควำมชัดเจนในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใสและมีควำมรับผิดชอบ	 ตลอดจน 

ด�ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของบริษัทฯ	อย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วนและมีมำตรฐำน

	 ในรอบปี	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ได้จัดให้มีกำรประชุมรวม	12	ครั้ง	โดยสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

 1. ก�รสอบท�นและให้คว�มเห็นชอบต่องบก�รเงิน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี	 2561	 ที่ผ่ำนกำรสอบทำน

และ/หรือตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี	ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำอนุมัติ	โดยได้สอบถำมผู้สอบบัญชีและผู้บริหำรในเรื่องควำม 

ถูกตอ้งครบถ้วนในกำรจดัท�ำงบกำรเงิน	ตลอดจนควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ผู้ ใช้งบกำรเงิน	นอกจำกนี	้ยงัไดพิ้จำรณำ 

ถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยใน	และรับทรำบแผนงำนประจ�ำปีของผู้สอบบัญชี	

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ	กระบวนกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	มีกำรควบคุมที่เพียงพอให้มั่นใจว่ำ	รำยงำนทำง 

กำรเงนิทีท่�ำข้ึนไดแ้สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนอยำ่งถูกตอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัชี	และมกีำรเปดิเผยข้อมลูในงบกำรเงินอยำ่งเพียงพอ	

 2. ก�รสอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมเพียงพอเก่ียวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยลักษณะ

รำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน	หรือ	รำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน	์รวมถึงกำรสอบทำนรำยกำรดงักลำ่วทีเ่กิดข้ึนในระหว่ำงป	ี	เพื่อให ้

แน่ใจว่ำรำยกำรที่เกิดข้ึนเป็นไปตำมระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ก�ำหนด	 และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเป็นไปตำมประกำศ 

ข้อก�ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 อย่ำงไรก็ตำม	ในระหว่ำงปี	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรยืนยันจำกฝ่ำยบริหำรว่ำ	บริษัทฯ	ไม่มีกำรท�ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยลักษณะ

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์แต่อย่ำงใด

 3. ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ย

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำหนดให้มีกำรสอบทำนและติดตำมกำรด�ำเนินกำรให้มีกำรถือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์	 รวมถึงข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกฎหมำยอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยมอบหมำยใหห้นว่ยงำนตรวจสอบภำยในก�ำหนดเปน็ประเดน็หลกัประเดน็หนึง่ทีต่อ้งตรวจสอบ	ก�ำหนดใหห้นว่ยงำนดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย	

(Compliance)	ท�ำหนำ้ทีเ่ข้ำดแูลกำรท�ำงำนของหน่วยงำนตำ่งๆ	ใหม้กีำรก�ำกับดแูลกำรปฏบิตังิำนเปน็ไปตำมกฎเกณฑท์ีเ่ก่ียวข้อง	สอบทำนรำยงำน

สถำนะคดีควำมจำกฝ่ำยกฎหมำย	โดยมีกำรจัดประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและฝ่ำยกฎหมำย	

เป็นประจ�ำทุกไตรมำส

	 จำกกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำ	 นอกจำกคดีฟ้องร้องเก่ียวกับผู้บริโภค	 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้เน้นย้�ำให้ 

ฝ่ำยบริหำรใช้ควำมระมัดระวังในกำรเสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ครบถ้วน	และชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพำทที่อำจเกิดขึ้น

จำกควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนไม่ตรงกันแล้ว	คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้ที่ท�ำให้เชื่อว่ำ	บริษัทฯ	มีเจตนำที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตำม	และ/

หรือมีกำรด�ำเนินกำรใดๆ	ที่ขัดแย้งกับข้อก�ำหนดกฎหมำยที่มีสำระส�ำคัญ

 4. ก�รสอบท�นระบบควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง	เพื่อประเมนิควำมเหมำะสม	เพียงพอของระบบควบคมุ

ภำยใน	โดยถือตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน	และแนวทำงที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ตลอดจน

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบที่ได้รับกำรอนุมัติ
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	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ	ในภำพรวม	บริษัทฯ	มกีำรก�ำหนดให้มรีะบบควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่งในระดบัทีเ่หมำะสม 

เพียงพอ

 5. ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรก�ำกับดแูลหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ซ่ึงครอบคลมุในเรื่องขอบเขตกำรปฏบิตังิำน	หนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 

ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน	 และกำรสอบทำนกำรจัดองค์กรในหน่วยงำนและอัตรำก�ำลัง	 โดยกำรสอบทำนและให้ควำมเห็นชอบแผนกำร 

ตรวจสอบประจ�ำป	ีกำรก�ำหนดแผนพัฒนำคณุภำพงำนตรวจสอบภำยใน	และกำรพฒันำควำมรู้ทกัษะ	และควำมช�ำนำญของบคุลำกรในหนว่ยงำน

ตรวจสอบภำยใน	รวมถึงกำรก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจจำกผู้บริหำร	และหน่วยงำนผู้รับกำรตรวจ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ	กำรปฏบิตังิำนของฝำ่ยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ	เปน็ไปอยำ่งอสิระมปีระสิทธภิำพ	และประสิทธผิล

เป็นที่น่ำพอใจ

 6. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ	 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	 มีเจตนำที่ชัดเจนในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและหลักบรรษัท 

ภิบำลมำโดยตลอด	และในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและได้รับกำรรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย

ในกำรต่อต้ำนทุจริต	 (CAC-Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ 

ได้ก�ำหนดนโยบำยไว้อย่ำงชัดเจน	 เพื่อให้กรรมกำรบริษัทฯ	 ผู้บริหำร	 และพนักงำน	 น�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	 

พร้อมทั้งวำงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	และได้บรรจุในแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีของบริษัทฯ

 7. ก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2562

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลอืก	เสนอแตง่ตัง้รวมทัง้ก�ำหนดคำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ�ำป	ี2562	โดยพิจำรณำเปรียบเทยีบ 

จำกผลกำรปฏิบัติงำนกับควำมคำดหวัง	คุณสมบัติ	ควำมเป็นอิสระและจรรยำบรรณของผู้สอบบัญชี	

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพื่อพิจำรณำขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	จำกบริษัท	เคพี

เอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี	2562

 8. ก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เป็นประจ�ำทุกไตรมำส	 โดยได้เสนอควำมเห็นและ 

ข้อเสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่กำรบริหำรงำนของฝำ่ยจดักำร	ซ่ึงฝำ่ยจดักำรไดด้�ำเนนิกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะอยำ่งเหมำะสม	นอกจำกนี ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ยังได้มีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของตนเอง	เพื่อใช้เป็นแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนต่อไป	

 9. ก�รสอบท�นและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 ในระหว่ำงปี	 2561	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้สอบทำนและประเมินกฎบัตร	 เพื่อให้มั่นใจว่ำบทบำท	 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหมำะสมสอดคลอ้งกับนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ีและ/หรือ	แนวทำงหรือข้อเสนอแนะของหนว่ยงำนตำ่งๆ

ที่มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล	

	 ในภำพรวมโดยสรุป	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยโดยใช้ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	

ควำมระมัดระวังรอบคอบ	 และควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ	 โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงหรือขอรับข้อมูลจำกผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง	

ตลอดจนได้ ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีควำมเห็นว่ำ	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 รวมถึงฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	 มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย	 โดยให้ควำมส�ำคัญ

ต่อกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่รัดกุม	เหมำะสม	มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ	รวมทั้งมีควำม

พยำยำมในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

	 รำยงำนฉบับนี้ได้รับกำรสอบทำนและเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่	14	กุมภำพันธ์	2562

 

	 	 	 	 																																																							นำยวีระชัย			งำมดีวิไลศักดิ์

	 	 	 	 		 	 	 																				ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 	 	 		 	 																																			14	กุมภำพันธ์	2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“บริษัท”)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	 31	

ธันวำคม	 2561	 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ	และงบกระแสเงินสด	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึง

หมำยเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น	ๆ	

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ	งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด	ส�ำหรับปีสิ้น

สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ำพเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี	ควำมรับผดิชอบของข้ำพเจำ้ไดก้ลำ่วไว้ในวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีตอ่กำร

ตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจำ้	ข้ำพเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกบริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีทีก่�ำหนดโดย

สภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน	และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นไปตำม

ข้อก�ำหนดเหลำ่นี	้ข้ำพเจำ้เชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบญัชีทีข้่ำพเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เปน็เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง	ๆ	ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับ

งวดปจัจบุนั	ข้ำพเจำ้ไดน้�ำเรื่องเหลำ่นีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้	ทัง้นีข้้ำพเจำ้

ไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

 

 

 

  

 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำารองค่าสินไหมทดแทน

กำรเปิดเผยเกี่ยวกับหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย	-	ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน	อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	ข้อ	3	(จ)	และ	12

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร

ณ	วันที	่31	ธนัวำคม	2561	ส�ำรองคำ่สินไหมทดแทนใน		งบกำรเงินเป็น

จ�ำนวน	2,480	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	26.8	ของหนี้สินรวม

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวเป็นประมำณกำรที่ดีที่สุด	 (Best	 

Estimate)	ส�ำหรับค่ำสินไหมทดแทนทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่จ่ำย

และยังไม่ได้รับรำยงำน	ณ	 วันที่รำยงำน	 ตำมวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์

ประกันภัย	 ซ่ึงใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรพิจำรณำข้อมูลกำรพัฒนำ

คำ่สินไหมทดแทนทีเ่กิดข้ึนและคำ่สนิไหมทดแทนจำ่ยจำกประสบกำรณ์

ในอดีต	 และกำรเลือกข้อสมมติที่เหมำะสมที่เก่ียวกับประมำณกำร

ค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	 (Ultimate	 claims	 cost)	 นอกจำกนี้	 กำร

ประมำณกำรดังกล่ำวยังอำศัยควำมนำ่เชื่อถือของข้อมูลของคำ่สินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นซึ่งได้มำจำกระบบของบริษัทและกำรบันทึกบัญชี	

ข้ำพเจ้ำจึงเห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบของ

ข้ำพเจ้ำ

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำรวมถึง

-	 ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน	 อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	

3(จ)	และ	12

-	 กำรท�ำควำมเข้ำใจ	 ประเมิน	 และทดสอบประสิทธิผลของ

กำรออกแบบและกำรควบคุมภำยใน	 รวมถึงกำรควบคุมหลักของ

กระบวนกำรสินไหมทดแทนและกำรกระทบยอดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-	 กำรสอบถำมเก่ียวกับเกณฑ์และข้อสมมติที่ใช้ ในกำรประมำณกำร

โดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยภำยในของบริษัท	

-	 กำรใช้ผู้เช่ียวชำญด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยของเคพีเอ็มจีในกำร

ประเมินประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนที่บันทึกในบัญชี	 ประเมินข้อ

สมมติและวิธีกำรที่นักคณิตศำสตร์ใช้ ในกำรค�ำนวณ	 เปรียบเทียบกับ

ข้อสมมติที่ใช้ ในปีก่อน	และทดสอบกำรค�ำนวณข้อสมมติส�ำคัญและค่ำ

สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรำยงำน	

-	 กำรกระทบยอดระหว่ำงข้อมลูคำ่สินไหมทีบ่นัทกึในระบบด�ำเนนิงำน

กรมธรรม	์และข้อมลูที่ใช้ ในกำรค�ำนวณส�ำรองทำงคณติศำสตร์ประกัน

ภัย	 รวมถึงกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลควำมถ่ีของกำรเกิดควำม

เสียหำย	ขนำดของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อครั้ง	และอัตรำค่ำสินไหม

ทดแทน

-	 สุ่มทดสอบข้อมูลที่นักคณิตศำสตร์ใช้ ในกำรค�ำนวณและส�ำรองค่ำ

สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วกับเอกสำรที่เกี่ยวข้อง	และ

-	 พิจำรณำควำมพอเพียงของกำรเปิดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน
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เรื่องอื่น ๆ 

งบกำรเงินของบริษัท	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560	ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลง

วันที่	22	กุมภำพันธ์	2561	

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปี	 แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบ

บัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น	ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน	คือกำรอ่ำนข้อมูลอื่นตำมที่ระบุข้ำงต้นเมื่อจัดท�ำแล้ว	และพิจำรณำว่ำข้อมูล

อื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ	หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่	

เมื่อข้ำพเจำ้ไดอ้ำ่นรำยงำนประจ�ำป	ีหำกข้ำพเจำ้สรุปไดว่้ำมกีำรแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญั	ข้ำพเจำ้ตอ้งสื่อสำรเรื่องดงักลำ่ว

กับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลและขอให้ท�ำกำรแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	และรับผิดชอบ

เกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำวำ่จ�ำเปน็เพื่อใหส้ำมำรถจดัท�ำงบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สำระ

ส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด	

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน		ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง	เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนิน

งำนต่อเนื่อง	(ตำมควำมเหมำะสม)	และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัท	หรือหยุด

ด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่	ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด	และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย	

ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ

สำมำรถตรวจพบข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สำระส�ำคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป	ข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผดิพลำดและ

ถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจ

ทำงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	ข้ำพเจ้ำได้ ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจ

สอบ	กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง

•	 ระบแุละประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สำระส�ำคญัในงบกำรเงนิไมว่ำ่จะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำด	

ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ควำมเสีย่งเหลำ่นัน้	และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีทีเ่พียงพอและเหมำะสมเพื่อเปน็

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้	ควำมเส่ียงที่ไมพ่บข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สำระส�ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทจุริตจะสงูกว่ำควำม

เสีย่งทีเ่กิดจำกข้อผดิพลำดเนื่องจำกกำรทจุริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคดิ	กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน	กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู	กำร

แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•	 ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อ

วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท

•	 ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีทีผู่บ้ริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปดิเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง

ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร	

•	 สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ	

สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของ

บริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ	 ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี

ของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เก่ียวข้อง	 หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ	 ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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จะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำข้ึนอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ	 อย่ำงไรก็ตำม	

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง	

•	 ประเมินกำรน�ำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม	 รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูป

แบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำง	 ๆ	 ที่ส�ำคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้	

ประเดน็ทีม่นียัส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัส�ำคัญในระบบกำรควบคมุภำยในหำกข้ำพเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบ

ของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวข้องกับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำร

กับผูม้หีนำ้ที่ในกำรก�ำกับดแูลเก่ียวกับควำมสัมพันธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้ำพเจำ้เชื่อว่ำมเีหตผุลทีบ่คุคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบตอ่

ควำมเป็นอินสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล	 ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง	 ๆ	 ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและ

ก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ	 ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ

สำธำรณะเก่ียวกับเรื่องดงักล่ำว	หรือในสถำนกำรณท์ีย่ำกทีจ่ะเกิดข้ึน	ข้ำพเจำ้พิจำรณำว่ำไมค่วรสื่อสำรเรื่องดงักลำ่วในรำยงำนของข้ำพเจำ้เพรำะ

กำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำร

ดังกล่ำว

(ชำญชัย	สกุลเกิดสิน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เลขทะเบียน		6827

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด

กรุงเทพมหำนคร

20	กุมภำพันธ์	2562
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	 หมำยเหตุ

31	ธันวำคม

2561 2560

(บำท)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4 763,357,324	 	304,318,591	

เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 5 1,093,957,387	 	976,238,930	

รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ 59,514,742	 	67,341,225	

สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 12 152,670,975	 	195,465,758	

ลูกหนี้จำกกำรประกันภัยต่อ 6 18,504,626	 	27,546,568	

ลูกหนี้เงินลงทุน  22,361,387	 	38,193,679	

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 7 3,820,013	 	6,147,522	

สินทรัพย์ลงทุน

			เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8,	27,	28 11,916,367,142	 	11,749,202,811	

			เงินให้กู้ยืม  3,861,747	 	5,223,111	

ทรัพย์สินรอกำรขำย 4,800,000	 	4,800,000	

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 9 531,005,968	 	540,051,134	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	  24,318,142	 	24,393,004	

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 10 452,342,491	 	328,701,078	

สินทรัพย์อื่น 11 240,132,550	 217,541,346	

รวมสินทรัพย์ 15,287,014,494 14,485,164,757 
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ หมำยเหตุ

31	ธันวำคม

2561 2560

(บำท)

หนี้สิน

หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 12 	7,891,361,907	 7,239,800,909	

เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 13 81,189,340	 91,765,546	

เจ้ำหนี้เงินลงทุน  1,761,084	 3,272,047	

หนี้สินจำกตำรสำรอนุพันธ์ 7 3,716,940	 	-	

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 	102,394,459	 134,016,306	

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 14 155,264,678	 138,229,675	

หนี้สินอื่น 15 1,026,958,879	 965,508,445	

รวมหนี้สิน 9,262,647,287	 8,572,592,928	

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 16

				ทุนจดทะเบียน 200,000,000	 200,000,000	

				ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 200,000,000	 200,000,000	

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 427,500,000	 427,500,000	

ก�ำไรสะสม 17

				จัดสรรแล้ว

							ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย	 20,000,000	 20,000,000	

				ยังไม่ได้จัดสรร 5,296,231,525	 4,952,459,988	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ 8 80,635,682	 	312,611,841	

รวมส่วนของเจ้ำของ 6,024,367,207	 5,912,571,829	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 15,287,014,494	 14,485,164,757	
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

งบกำาไรขาดทุน

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ หมำยเหตุ

31	ธันวำคม

2561 2560

(บำท)

รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ 10,484,503,396	 8,965,271,650	

หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ (300,725,520) (334,488,797)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 10,183,777,876	 8,630,782,853	

หัก	ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้	  

			เพิ่มจำกปีก่อน (714,444,961) (127,276,329)

บวก	(หัก)	ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้

			ของผู้เอำประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)	จำกปีก่อน	 (48,771,537) 36,595,266	

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 9,420,561,378	 8,540,101,790	

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 81,843,522	 103,834,610	

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 306,143,698	 339,733,897	

ก�ำไรจำกเงินลงทุน	 140,548,117	 176,146,392	

ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม (4,596,500) (35,290,037)

รำยได้อื่น 75,856,339	 65,208,495	

รวมร�ยได้ 10,020,356,554 9,189,735,147 

ค่าใช้จ่าย

ค่ำสินไหมทดแทน 19 5,840,056,763	 5,373,724,988	

หัก	ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อ	 (172,777,514) (202,582,301)

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 5,667,279,249	 5,171,142,687	

ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 1,613,475,387	 1,370,812,836	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น 19 398,723,759	 380,515,040	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 18,	19 1,417,246,099	 1,164,042,339	

รวมค่�ใช้จ่�ย 9,096,724,494 8,086,512,902 

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 923,632,060 1,103,222,245 

ภำษีเงินได้ 22 173,860,523	 201,520,448	

กำ�ไรสุทธิ 749,771,537 901,701,797 
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ หมำยเหตุ

31	ธันวำคม

2561 2560

(บำท)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ร�ยก�รที่อ�จถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง

			กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขำย (289,970,199) 315,346,407	

			ภำษีเงินได้ของรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในก�ำไร

						หรือขำดทุนในภำยหลัง 57,994,040	 (63,069,281)

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ (231,976,159) 252,277,126 

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 517,795,378 1,153,978,923 

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 23 3.75 4.51 
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

หมำยเหตุ

	ทุนเรือนหุ้น	

	ที่ออกและช�ำระแล้ว	

	ส่วนเกิน	

	มูลค่ำหุ้น	

	ก�ำไรสะสม	 องค์ประกอบอื่น	

ของส่วนของเจ้ำของ	

	กำรเปลี่ยนแปลงใน	

	มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ	

เงินลงทุนเผื่อขำย

	รวมส่วนของ	

	เจ้ำของ	
	ทุนส�ำรองตำม	

	กฎหมำย	

	ยังไม่ได้จัดสรร	

	(บำท)	

สำ�หรับปีสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2560  200,000,000  427,500,000  20,000,000  4,410,358,191  60,334,715  5,118,192,906 

ร�ยก�รผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้�ส่วนของเจ้�ของ

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

			เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท 24	 	-	 	-	 	-	 	(359,600,000) 	-	 	(359,600,000)

			รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 	-	 	-	 	-	 	(359,600,000) 	-	 	(359,600,000)

ก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

			ก�ำไรสุทธิ 	-	 	-	 	-	 	901,701,797	 	-	 	901,701,797	

			ก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 	-	 	-	 	-	 	-	 	252,277,126	 	252,277,126	

รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จสำ�หรับปี  -  -  -  901,701,797  252,277,126  1,153,978,923 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560  200,000,000  427,500,000  20,000,000  4,952,459,988  312,611,841  5,912,571,829 

หมำยเหตุ

	ทุนเรือนหุ้น	

	ที่ออกและช�ำระแล้ว	

	ส่วนเกิน	

	มูลค่ำหุ้น	

	ก�ำไรสะสม	 องค์ประกอบอื่น	

ของส่วนของเจ้ำของ	

	กำรเปลี่ยนแปลงใน	

	มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ	

เงินลงทุนเผื่อขำย

	รวมส่วนของ	

	เจ้ำของ	
	ทุนส�ำรองตำม	

	กฎหมำย	

	ยังไม่ได้จัดสรร	

	(บำท)	

ส�ำหรับปีสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกรำคม	2561 	200,000,000	 	427,500,000	 	20,000,000	 	4,952,459,988	 	312,611,841	 	5,912,571,829	

รำยกำรผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของเจ้ำของ

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

			เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท 24	 	-	 	-	 	-	 	(406,000,000) 	-	 	(406,000,000)

			รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 	-	 	-	 	-	 	(406,000,000) 	-	 	(406,000,000)

ก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

			ก�ำไรสุทธิ 	-	 	-	 	-	 	749,771,537	 	-	 	749,771,537	

			ก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 	-	 	-	 	-	 	-	 	(231,976,159) 	(231,976,159)

รวมก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 	-	 	-	 	-	 	749,771,537	 	(231,976,159) 	517,795,378	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561  200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,296,231,525  80,635,682  6,024,367,207 
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

งบกระแสเงินสด

หมำยเหตุ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม

2561 2560

(บำท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับ	 10,351,033,468	 8,766,286,588	

เงินจ่ำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ (57,762,568) (47,477,919)

ดอกเบี้ยรับ 200,340,917	 202,528,191	

เงินปันผลรับ 113,554,199	 144,955,538	

รำยได้อื่น 58,674,774	 66,091,350	

ค่ำสินไหมทดแทน (5,897,324,264) (5,937,283,470)

ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ	 (1,613,344,345) (1,371,382,746)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น (393,253,825) (377,545,463)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน (1,308,585,408) (1,070,161,792)

ภำษีเงินได้จ่ำย (274,316,722) (181,264,208)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (47,442,071) (199,607,082)

เงินให้กู้ยืม	 1,361,364	 1,848,788	

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน (253,300,000) 295,000,000	

กระแสเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 879,635,519 291,987,775 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มำจำก

เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์ 45,081,501	 535,297	

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 45,081,501	 535,297	

กระแสเงินสดใช้ไป

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (59,678,287) (30,486,202)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (59,678,287) (30,486,202)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,596,786) (29,950,905)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยเงินปันผล 24	 (406,000,000) (359,600,000)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (406,000,000) (359,600,000)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 459,038,733 (97,563,130)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ณ	วันที่	1	มกรำคม 304,318,591	 401,881,721	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 4 763,357,324 304,318,591 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรเมื่อวันที่	20	กุมภำพันธ์	2562

1  ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัท”)	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	และมีที่อยู่	จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่	313	

ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพมหำนคร	มีสำขำจ�ำนวน	166	สำขำ	(31	ธันวำคม	2560:	164	สำขำ)

บริษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่	7	มิถุนำยน	2534

	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในระหว่ำงปีได้แก่	บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	 โฮลดิ้ง	 จ�ำกัด	 (ถือหุ้นร้อยละ	25.02)	ซึ่งเป็นนิติบุคคที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	

Euroclear	Nominees	Limited	(ถือหุ้นร้อยละ	10.88)	ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษและ	Mindo	Asia	Investments	Limited	

(ถือหุ้นร้อยละ	10.88)	ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง

บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรรับประกันวินำศภัย

2  เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

	 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	รวมถึงแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชีทีป่ระกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ	(“สภำวิชำชีพ

บัญชี”)	 และกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง	 นอกจำกนี้งบกำรเงินยังได้จัดท�ำข้ึนตำม

ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่องหลักเกณฑ์	 วิธีกำร	 เงื่อนไข	 และระยะเวลำในกำรจัดท�ำ

และยื่นงบกำรเงิน	และรำยงำนเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทประกันวินำศภัย	พ.ศ.	2559	ลงวันที่	4	มีนำคม	2559

	 สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิหลำยฉบบั	ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลำบญัชีทีเ่ร่ิมในหรือ

หลังวันที่	1	มกรำคม	2561	กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น	มีผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย

กำรบัญชีของบริษัทในบำงเรื่อง	กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน

	 นอกเหนอืจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ข้ำงต้น	สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิ	ซ่ึงยงัไม่มผีลบงัคบัในปัจจบุนัและบริษัทไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิก่อนวันทีม่ผีลบงัคบั

ใช้	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อ	33

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

	 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม	ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน

	 งบกำรเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 ข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำร

ปัดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบำท	ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

	 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ผู้บริหำรต้องใช้วิจำรณญำณ	 กำรประมำณและข้อสมมติหลำย

ประกำร	ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์	หนี้สิน	รำยได้	และค่ำใช้จ่ำย		ผลที่เกิด

ขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณไว้

	 ประมำณกำรและข้อสมมตฐิำนที่ใช้ ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนือ่ง		กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทกึโดย

วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า

ตรำสำรอนุพันธ์ มูลค่ำยุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขำย มูลค่ำยุติธรรม

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำมผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้	ซึ่งได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อ	3	(ญ)
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 ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

	 ข้อมลูเก่ียวกับข้อสมมตแิละควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณทีส่�ำคญัซ่ึงมคีวำมเส่ียงอย่ำงมนียัส�ำคญัเป็นเหตใุห้ต้องมกีำรปรับปรุงมลูค่ำ

ตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินภำยในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2562	ซึ่งได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปนี้

 3  นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

	 นโยบำยกำรบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำที่รำยงำน	

(ก)  เงินตราต่างประเทศ

	 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

	 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรำยกำร

	 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	ณ	 วันที่รำยงำน	 แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำ

แลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำจะบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุน

(ข)  ตราสารอนุพันธ์

	 ตรำสำรอนพัุนธ์ได้ถูกน�ำมำใช้เพ่ือจดักำรควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ	ทีเ่กิดจำกกิจกรรม

ลงทุน	 ตรำสำรอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพ่ือค้ำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 ตรำสำรอนุพันธ์ที่ไม่เข้ำเงื่อนไข	 กำรก�ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงถือเป็น

รำยกำรเพื่อค้ำ

	 ตรำสำรอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม	ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อ

เกิดขึ้น	กำรวัดมูลค่ำใหม่ภำยหลังกำรบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ำยุติธรรม	ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ให้เป็นมูลค่ำยุติธรรมบันทึกในก�ำไร

หรือขำดทุน

	 บริษัทรับรู้ก�ำไร	(ขำดทนุ)	จำกกำรแปลงค่ำมลูค่ำยตุธิรรมของสัญญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศในก�ำไรหรือขำดทนุ	โดยมลูค่ำยตุธิรรม

ของสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอ้ำงอิงจำกรำคำซื้อขำยในตลำด

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย	ยอดเงินสด	ยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทเผื่อเรียก	และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง	

(ง) การจัดประเภทของสัญญาประกันภัย

	 บริษัทจัดประเภทของสัญญำประกันภัยและสัญญำประกันภัยต่อโดยกำรพิจำรณำลักษณะของสัญญำประกันภัย	โดยสัญญำประกันภัยคือ

สัญญำซ่ึงผูรั้บประกันภยั	รับควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภยัทีม่นียัส�ำคญัจำกคูสั่ญญำอกีฝ่ำยหนึง่	(ผูเ้อำประกันภยั)	โดยตกลงจะชดใช้ค่ำสนิไหม

ทดแทนให้แก่ผูเ้อำประกันภยัหำกเหตกุำรณ์ในอนำคตอนัไม่แน่นอนทีร่ะบไุว้	(เหตกุำรณ์ทีเ่อำประกันภยั)	เกิดผลกระทบในทำงลบต่อผูเ้อำประกันภยั 

ในกำรพิจำรณำว่ำมีกำรรับควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญหรือไม่นั้นจะพิจำรณำจำกจ�ำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ำยกรณีที่มี

สถำนกำรณ์ทีรั่บประกันภยัเกิดข้ึนกับภำระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ำยตำมสญัญำหำกไม่มสีถำนกำรณ์ทีรั่บประกันภยัเกิดข้ึน	ซ่ึงหำกไม่เข้ำเงือ่นไขดงักล่ำว

ข้ำงต้น	 บริษัทจะจัดประเภทสัญญำประกันภัยดังกล่ำวเป็นสัญญำกำรลงทุน	 ซ่ึงสัญญำกำรลงทุนคือสัญญำที่มีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็นสัญญำ

ประกันภัยและท�ำให้ผู้รับประกันภัยมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินแต่ไม่ได้ท�ำให้ผู้รับประกันภัยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภัยที่ส�ำคัญ	 ควำมเส่ียง

ทำงกำรเงินได้แก่	ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย	อัตรำแลกเปลี่ยนหรือรำคำ

	 บริษัทจดัประเภทของสญัญำโดยประเมนิควำมส�ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนกำรรับประกันภยัเป็นรำยสัญญำ	ณ	วันเร่ิมต้นสญัญำ	หำกสัญญำ

ใดจัดประเภทเป็นสัญญำประกันภัยแล้ว	 จะยังคงเป็นสัญญำประกันภัยตลอดไปจนกว่ำสิทธิและภำระผูกพันทั้งหมดถูกท�ำให้สิ้นสุดหรือส้ินผล

บังคับ	หำกสัญญำใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญำกำรลงทุน	ณ	วันเริ่มต้นสัญญำอำจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญำประกันภัยในเวลำต่อมำได้	หำก

พบว่ำควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

(จ) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 

	 เบีย้ประกันภยัค้ำงรับจำกกำรรับประกันภยัโดยตรงแสดงด้วยมลูค่ำสุทธทิีจ่ะได้รับ	โดยบริษัทบนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทนุ

โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินไม่ได้	ซึ่งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน	และตำมสถำนะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ	ณ	

หมำยเหตุข้อ	12 หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
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วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม	(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

 สำารองค่าสินไหมทดแทน

	 บริษัทบนัทกึบญัชีส�ำรองค่ำสนิไหมทดแทนเมือ่ได้รับแจ้งกำรเรียกชดเชยจำกผูเ้อำประกันอย่ำงเป็นทำงกำร	โดยบนัทกึตำมมลูค่ำประมำณ

กำรค่ำสินไหมทดแทนทีป่ระเมนิโดยฝ่ำยสินไหมทดแทนหรือผูป้ระเมนิควำมเสียหำยภำยนอกแล้วแต่กรณ	ีโดยมลูค่ำประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน

สูงสดุจะไม่เกินทนุประกันของกรมธรรม์ทีเ่ก่ียวข้องนอกจำกนีบ้ริษัทได้ตัง้ส�ำรองส�ำหรับค่ำสินไหมทดแทนทีอ่ำจเกิดข้ึนแต่ยงัมไิด้รำยงำนให้บริษัท

ทรำบ	 (Incurred	but	 not	 yet	 reported)	ซึ่งประเมินโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญำต	กำรค�ำนวณดังกล่ำวเป็นกำรค�ำนวณจำก

ประมำณกำรที่ดีที่สุด	(Best	estimation)	ของค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	(Ultimate	claims	cost)	โดยอำศัยข้อมูลในอดีต	ข้อสมมติ	ดุลยพินิจ

และประสบกำรณ์ของบริษัท	ประมำณกำรดงักล่ำวเป็นกำรคำดกำรณ์เหตกุำรณ์ในอนำคต	ผลทีเ่กิดข้ึนจริงจงึอำจแตกต่ำงกับที่ได้ประมำณกำรไว้

 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	 บริษัทได้ส�ำรองเงินส่วนหนึ่งของรำยได้เบี้ยประกันเป็นเงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้	ดังนี้

 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

	 ส�ำรองควำมเส่ียงภยัทีย่งัไม่ส้ินสุดเป็นจ�ำนวนเงนิของกำรประมำณกำรทีด่ทีีส่ดุของค่ำสินไหมทดแทนทีจ่ะคำดว่ำจะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำ

ประกันที่เหลืออยู่ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่	ตำมกำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ที่ได้รับอนุญำต

	 ส�ำรองควำมเสีย่งภยัทีย่งัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ ในงบกำรเงนิในกรณทีีส่�ำรองควำมเส่ียงภยัทีย่งัไม่สิน้สุดมำกกว่ำส�ำรองเบีย้ประกันภยัทีย่งัไม่

ถือเป็นรำยได้

 เบี้ยประกันภัยรับ 

	 เบีย้ประกันภยัรับประกอบด้วย	เบีย้ประกันภยัรับโดยตรงจำกผูเ้อำประกันภยัและเบีย้ประกันภยัต่อรับ	หกัด้วยมลูค่ำของกรมธรรม์ทีย่กเลกิ

และกำรส่งคืนเบี้ยประกันภัย	และปรับปรุงด้วยส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้

	 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำกผู้เอำประกันภัยถือเป็นรำยได้ตำมวันที่ที่มีผลบังคับใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัย	 ในกรณีที่กรมธรรม์มีอำยุกำร

คุ้มครองเกิน	1	ปี	จะบันทึกเบี้ยประกันภัยเป็นรำยกำรรับล่วงหน้ำและจะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมอำยุกำรให้ควำมคุ้มครองเป็นรำยปี

	 เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทได้รับใบค�ำขอเอำประกันภัยต่อหรือใบแจ้งกำรเอำประกันภัยต่อจำกบริษัทผู้เอำประกันภัยต่อ

 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จถือเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร

	 ในกรณีที่เป็นค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จจ่ำยส�ำหรับกำรรับประกันภัยที่มีอำยุกำรคุ้มครองเกิน	1	ปี	จะบันทึกรำยจ่ำยเป็นรำยกำรจ่ำยล่วงหน้ำ	

โดยทยอยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมอำยุกำรให้ควำมคุ้มครองเป็นรำยปี

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนประกอบด้วย	 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหม

ทดแทนจำกกำรรับประกันภยัโดยตรงและจำกกำรรับประกันภยัต่อส�ำหรับทัง้ควำมเสยีหำยที่ได้รับรำยงำนแล้วและทีย่งัไม่ได้รับรำยงำน	ซ่ึงแสดง

ตำมมูลค่ำของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง	และรำยกำรปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี	

หักด้วยมูลค่ำซำกและกำรรับคืนอื่น	(ถ้ำมี)	และหักด้วยค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

	 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจำกบริษัทประกันต่อตำม

จ�ำนวนที่ได้รับแจ้ง

กำรประกันภัยขนส่งเฉพำะเที่ยว

กำรประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำงที่มีระยะเวลำคุ้มครอง

ไม่เกิน	6	เดือน

-	ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ	ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผล							

		คุ้มครองตลอดระยะเวลำที่บริษัทยังคงให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้เอำประกันภัย

กำรประกันภัยอิสรภำพ -	ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกัยภัยรับ	ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัย

		เริ่มมีผลคุ้มครอง

กำรประกันภัยอื่น -	วิธีเฉลี่ยรำยเดือน	(วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบ)
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 การประกันภัยต่อ

	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 รำยได้	 และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรท�ำสัญญำประกันภัยต่อแยกแสดงจำกสินทรัพย์	 หนี้สิน	 รำยได้	 และค่ำใช้จ่ำยจำก

สัญญำประกันภยัทีเ่ก่ียวข้องกัน	เพรำะกำรจดัให้มกีำรประกันภยัต่อไม่ได้เป็นกำรลดภำระของบริษัทจำกภำระผกูพันโดยตรงทีม่ต่ีอผูถื้อกรมธรรม์

ประกันภัย

 (1) เบี้ยประกันภัยต่อ

	 เบี้ยประกันภัยต่อจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อได้โอนควำมเสี่ยงจำกกำรประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว	

	 ในกรณีที่เป็นกำรเอำประกันภัยต่อที่มีอำยุกำรคุ้มครองเกิน	1	ปี	จะบันทึกเป็นรำยกำรจ่ำยล่วงหน้ำ	โดยทยอยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมอำยุ

กำรให้ควำมคุ้มครองเป็นรำยปี

 (2) รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู้เป็นรำยได้ ในงวดที่ได้ ให้บริกำร

	 ในกรณีที่เป็นค่ำจ้ำงและค่ำนำยหน้ำส�ำหรับกำรเอำประกันภัยต่อที่มีอำยุกำรคุ้มครองเกิน	 1	ปี	 จะบันทึกเป็นรำยกำรรับล่วงหน้ำ	และจะ

ทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมอำยุกำรให้ควำมคุ้มครองเป็นรำยปี

 (3) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

	 ค่ำสินไหมทดแทนรับคนืจำกกำรประกันภยัต่อรับรู้เมือ่ได้บนัทกึค่ำสนิไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนตำมเงือ่นไข

ในสัญญำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

	 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภยัต่อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมือ่ได้รับแจ้งจำกบริษัทประกัน

ต่อตำมจ�ำนวนที่ได้รับแจ้ง

 (4) สินทรัพย์จากการประกันภัย

	 สนิทรัพย์จำกกำรประกันภยัต่อแสดงด้วยส�ำรองประกันภยัส่วนทีเ่รียกคนืจำกกำรประกันภยัต่อซ่ึงประมำณข้ึนโดยอ้ำงองิสัญญำประกันภยั

ต่อทีเ่ก่ียวข้องของส�ำรองเบีย้ประกันภยัทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้ทีเ่กิดข้ึนจำกกำรประกันภยัต่อและส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ค�ำนวณส�ำรองประกันภัย

	 บริษัทบนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญส�ำหรับสินทรัพย์จำกกำรประกันภยัต่อเมือ่มข้ีอบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำเกิดข้ึน	โดยพิจำรณำจำกผลขำดทนุ

โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินไม่ได้	ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน	อำยุของหนี้คงค้ำงและตำมสถำนะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ	ณ	

วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม	(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

 (5) ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

	 ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ	และเงินมัดจ�ำที่วำงไว้จำกกำรรับประกันภัยต่อ

	 เงินค้ำงรับจำกบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อ	 ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จค้ำงรับค่ำสินไหมทดแทนค้ำงรับ	 และรำยกำร

ค้ำงรับอื่น	ๆ	จำกบริษัทประกันภัยต่อ	หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	โดยบริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิด

ขึ้นจำกกำรเก็บเงินไม่ได้	ซึ่งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน	และตำมสถำนะปัจจุบันของบริษัทรับประกันภัยต่อ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำ

รำยงำน

 (6) เจ้าหนี้บริษัทประภัยต่อ

	 เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ	และเงินมัดจ�ำที่บริษัทถือไว้จำกกำรเอำประกันภัยต่อ

	 เงินค้ำงจ่ำยจำกบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย	 เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย	 และรำยกำรค้ำงจ่ำยอื่นๆ	 ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ	 ยกเว้นค่ำ

สินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย

	 บริษัทแสดงรำยกำรประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจกำรเดียวกัน	 (ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อหรือเจ้ำหนี้ประกันภัยต่อ)	 เมื่อเข้ำ

เงื่อนไขกำรหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้	

							(1)	 บริษัทมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบกัน	และ

	 (2)	 บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจ่ำยช�ำระจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยยอดสุทธิ	 หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จำกสินทรัพย์ใน

เวลำเดียวกับที่จ่ำยช�ำระหนี้สิน
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 (ฉ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

	 ตรำสำรหนี้ซ่ึงบริษัทตั้งใจและสำมำรถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบก�ำหนด	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

แสดงในรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยหักด้วยขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน	 ผลต่ำงระหว่ำงรำคำทุนที่ซื้อมำกับมูลค่ำไถ่ถอนของตรำสำรหนี้จะถูก

ตัดจ่ำยโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอำยุของตรำสำรหนี้ที่เหลือ

	 ตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุซ่ึงเป็นหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด	นอกเหนอืจำกทีต่ัง้ใจถือไว้จนครบก�ำหนด	จดัประเภทเป็นเงนิลงทนุ

เผื่อขำย	ภำยหลังกำรรบัรู้มูลค่ำในครัง้แรกเงินลงทุนเผื่อขำยแสดงในมูลค่ำยุติธรรม	และกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและ

ผลต่ำงจำกสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศของรำยกำรทีเ่ป็นตวัเงิน	บนัทกึโดยตรงในส่วนของเจ้ำของ	ส่วนผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำและผลต่ำงจำกกำร

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศรับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุน	เมื่อมีกำรตัดจ�ำหน่ำยเงินลงทุนจะรับรู้ผลก�ำไรหรือขำดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของ

เจ้ำของโดยตรงเข้ำก�ำไรหรือขำดทุน	ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย	จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

	 เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดแสดงในรำคำทุนหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

	 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยจะใช้รำคำเสนอซื้อ	ณ	วันที่รำยงำน

 การรับรู้รายการ

	 บริษัทรับรู้รำยกำร	เงินลงทุนในงบกำรเงินด้วยวิธีตำมวันช�ำระรำยกำร	(Settlement	date	method)

 การจำาหน่ายเงินลงทุน

	 เมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน	 ผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่ำตำมบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขำดทุนสะสมจำกกำรตีรำคำ

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้ำของ	จะบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุน

	 ในกรณีท่ีบริษัทจ�ำหน่ำยบำงส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่	 กำรค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ำยไปและ	 เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธ ี

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก	ปรับใช้กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

 (ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 การรับรู้และการวัดมูลค่า

 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

	 ทีด่นิวัดมลูค่ำด้วยรำคำทนุหกัขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ	อำคำรและอปุกรณ์วัดมลูค่ำด้วยรำคำทนุหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทนุจำกกำร

ด้อยค่ำ

	 รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เก่ียวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์	 ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำงเองรวมถึงต้นทุน

ของวัสดุ	 แรงงำนทำงตรง	 และต้นทุนทำงตรงอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำม

ควำมประสงค์		ต้นทุนในกำรรื้อถอน	กำรขนย้ำย	กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืม	ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สำมำรถท�ำงำนได้โดยปรำศจำกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

	 ส่วนประกอบของรำยกำรที่ดิน	 อำคำร	 และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัย

ส�ำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน	

	 ก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยทีด่นิ	อำคำร	และอปุกรณ์	คอืผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยกับมลูค่ำตำมบญัชี

ของที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์	โดยรับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุน	

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

	 ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์	ถ้ำมีควำมเป็นไปได้

ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น	และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ		ชิ้น

ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี		ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบ�ำรุงที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับ

รู้ ในก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าเสื่อมราคา

	 ค่ำเส่ือมรำคำค�ำนวณจำกมลูค่ำเสือ่มสภำพของรำยกำรอำคำรและอปุกรณ์	ซ่ึงประกอบด้วยรำคำทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในกำรเปลีย่น

แทนอื่น	หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์	
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	 ค่ำเสือ่มรำคำบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในก�ำไรหรือขำดทนุค�ำนวณโดยวิธเีส้นตรงตำมเกณฑ์อำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบ

ของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร	ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 

	 บริษัทไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

	 วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ	อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	และมูลค่ำคงเหลือถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี	และปรับปรุง

ตำมควำมเหมำะสม

 (ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

	 ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทซ้ือมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ�ำกัด	 วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุน

จำกกำรด้อยค่ำสะสม

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

	 รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สำมำรถระบุ

ได้ที่เกี่ยวข้องนั้น	และค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น	

 ค่าตัดจำาหน่าย  

	 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือ

	 ค่ำตดัจ�ำหน่ำยรับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทนุโดยวิธเีส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค่ำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต

จำกสนิทรัพย์นัน้ตำมระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสนิทรัพย์ไม่มตีวัตน	โดยเร่ิมตดัจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตีวัตนเมือ่สินทรัพย์นัน้พร้อม

ที่จะให้ประโยชน์		ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

	 บริษัทไม่คิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง

	 วิธีกำรตัดจ�ำหน่ำย	ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์	และมูลค่ำคงเหลือจะได้รับกำรทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตำมควำม

เหมำะสม	

 (ฌ) การด้อยค่า

	 ยอดสินทรัพย์ตำมบัญชีของบริษัทได้รับกำรทบทวน	ณ	 ทุกวันที่รำยงำนว่ำมีข้อบ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่	 ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีจะท�ำกำร

ประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน	

	 ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมือ่มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์หรือมลูค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกิด	เงนิสดสูงกว่ำมลูค่ำทีค่ำด

ว่ำจะได้รับคืน	ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุน

	 เมือ่มกีำรลดลงในมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิเผือ่ขำย	ซ่ึงได้บนัทกึโดยตรงในส่วนของเจ้ำของ	และมคีวำมชัดเจนว่ำสินทรัพย์

ดงักล่ำวมกีำรด้อยค่ำ	ยอดขำดทนุซ่ึงเคยบนัทกึในส่วนของเจ้ำของจะถูกบนัทกึในก�ำไรหรือขำดทนุโดยไม่ต้องปรับกับยอดสนิทรัพย์ทำงกำรเงนิดงั

กล่ำว	ยอดขำดทุนที่บันทึกในก�ำไรหรือขำดทุนเป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำทุนที่ซื้อกับมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์	หักขำดทุนจำกกำรด้อย

ค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น	ๆ	ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขำดทุน

	 กำรค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน

	 มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รับคนืของหลกัทรัพย์ทีถื่อไว้จนกว่ำจะครบก�ำหนดทีบ่นัทกึโดยวิธรีำคำทนุตดัจ�ำหน่ำย	ค�ำนวณโดยกำรหำมลูค่ำปัจจบุนั

ของประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคต	คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตำมสัญญำเดิม

	 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทำงกำรเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขำย	ค�ำนวณโดยอ้ำงอิงถึงมูลค่ำยุติธรรม

อำคำร 20	ปี

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5	ปี

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงำน 3	และ	5	ปี

ยำนพำหนะ 5	ปี

ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 10	ปี
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	 มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รับคนืของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ	หมำยถึงมลูค่ำจำกกำรใช้ของสนิทรัพย์	หรือมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรัพย์

หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ	 ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์	 ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตจะ

คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนค�ำนึงภำษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ ในตลำดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำและ

ควำมเส่ียงที่มีต่อสินทรัพย์	 ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพย์อื่นจะพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนรวม

กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

	 กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ

	 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกกลับรำยกำร	เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลัง	และกำรเพิ่มขึ้นนั้น

สัมพันธ์โดยตรงกับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เคยรับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุน	 ส�ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่บันทึกโดยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยและ

ตรำสำรหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย	กำรกลับรำยกำรจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุน	ส่วนสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรทุนที่จัด

ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย	กำรกลับรำยกำรจะถูกรับรู้ โดยตรงในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น	ๆ	ที่เคยรับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน	ณ	ทุกวันที่ที่ออกรำยงำนว่ำมี

ข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่	ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร	หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ ในกำรค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำ

จะได้รับคนื	ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำทีม่ลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำ

หรือค่ำตัดจ�ำหน่ำย	เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน

 (ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

 โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้

 ภาระผกูพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำาไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาทีพ่นักงานได้ทำางาน

ให้กับกิจการ 

	 โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

 ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ถูกคำานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์

ในอนาคตท่ีเกิดจากการทำางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบัน 

 การคำานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้นั้นจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที่ประมาณการไว้  

 ในการวัดมลูค่าใหม่ของหน้ีสนิผลประโยชน์ทีก่ำาหนดไว้สุทธ ิกำาไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับ

รู้รายการในกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ทนัท ีบริษัทกำาหนดดอกเบีย้จ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ทีก่ำาหนดไว้สุทธโิดยใช้อตัราคดิลดที่ใช้วัดมลูค่าภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบ

เงินและการจ่ายชำาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำาไรหรือขาดทุน 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการใน

อดตี หรือ กำาไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทนุทนัท ีบริษัทรับรู้กำาไรและขาดทนุจากการจ่ายชำาระผลประโยชน์

พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำาระ หากบริษัทมีภาระ

ผกูพันตามกฎหมายหรือภาระผกูพันโดยอนุมานทีจ่ะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพ่นักงานได้ทำางานให้ในอดตีและภาระผกูพันน้ีสามารถประมาณ

ได้อย่างสมเหตุสมผล 

 (ฏ) ประมาณการหนี้สิน

	 ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภำระหนี้สินตำมกฎหมำยที่เกิดข้ึนในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวข้ึนอันเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต

และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อช�ำระภำระหนี้สินดังกล่ำว		

 (ฎ) รายได้

 ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากการลงทุน

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง	
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	 เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม

	 ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงจำกยอดเงินต้นที่ค้ำงช�ำระ

 ผลกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

	 ผลก�ำไร	(ขำดทุน)	จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย	ณ	วันที่เกิดรำยกำร

 รายได้อื่น

	 รำยได้อื่นรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

 (ฐ) ค่าใช้จ่าย

 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 สัญญำเช่ำท่ีดิน	 อำคำร	 และอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำ

เช่ำด�ำเนินงำน	จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ	

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น	คือค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกิดจำกกำรรับประกันภัย	ทั้งค่ำใช้จ่ำยทำงตรงและทำงอ้อม	และให้รวมถึงเงินสมทบ

ต่ำง	ๆ	โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	คือ	ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรรับประกันภัยและกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน	โดยรับรู้เป็น

ค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

 (ฑ) ภาษีเงินได้

	 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของปีปัจจบุนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี	ภำษีเงนิได้ของปีปัจจบุนัและภำษีเงนิได้

รอกำรตัดบัญชีรับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้ โดยตรงในส่วนของเจ้ำของหรือก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระหรือได้รับช�ำระ	 โดยค�ำนวณจำกก�ำไรหรือขำดทุนประจ�ำปีที่ต้องเสียภำษี	 โดยใช้

อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รำยงำน	ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อน	ๆ	

	 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่เกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินส�ำหรับ

ควำมมุ่งหมำยทำงรำยงำนทำงกำรเงินและจ�ำนวนที่ใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี	 	 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจำกผลแตก

ต่ำงช่ัวครำวต่อไปนี้	 กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรขำดทุน

ทำงบญัชีหรือทำงภำษี	และผลแตกต่ำงทีเ่ก่ียวข้องกับเงินลงทนุในบริษัทย่อยและกิจกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มกีำรกลบัรำยกำรในอนำคต 

อันใกล้			

	 กำรวัดมลูค่ำของภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีทีจ่ะเกิดจำกลกัษณะวิธกีำรทีบ่ริษัทคำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์

จำกสินทรัพย์หรือจะจ่ำยช�ำระหนี้สินตำมมูลค่ำตำมบัญชี	ณ	วันที่สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน	

	 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีวัดมลูค่ำโดยใช้อตัรำภำษีทีค่ำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงช่ัวครำวเมือ่มกีำรกลบัรำยกำรโดยใช้อตัรำภำษีทีป่ระกำศ

ใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รำยงำน	

	 ในกำรก�ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี		บริษัทต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่

ไม่แน่นอนและอำจท�ำให้จ�ำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น	และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ	บริษัทเชื่อว่ำได้ตั้งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส�ำหรับภำษีเงิน

ได้ที่จะจ่ำยในอนำคต	ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย	รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี	และจำกประสบกำรณ์ในอดีต	กำร

ประเมินนี้อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำน	และอำจจะเกีย่วข้องกบักำรตัดสินใจเกีย่วกับเหตุกำรณ์ในอนำคต	ข้อมูลใหม่ๆอำจจะ

ท�ำให้บริษัทเปลีย่นกำรตดัสนิใจโดยข้ึนอยูกั่บควำมเพียงพอของภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยทีม่อียู	่กำรเปลีย่นแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำ

ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

	 สนิทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีและหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบได้เมือ่กิจกำรมสีทิธติำมกฎหมำยทีจ่ะน�ำสินทรัพย์

ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน

	 สนิทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีจะบนัทกึต่อเมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก�ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมจี�ำนวนเพียงพอกับ

กำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวดงักล่ำว		ก�ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตต้องพิจำรณำถึงกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวทีเ่ก่ียวข้องกัน	
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ดงันัน้	ก�ำไรเพ่ือเสยีภำษีในอนำคตหลงัปรับปรุง		กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวทีพ่จิำรณำจำกแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุม่บริษัท

แล้วอำจมีจ�ำนวน	ไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ทั้งจ�ำนวน	สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน	ณ	ทุกวันที่รำยงำนและ

จะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง

 (ฑ) กำาไรต่อหุ้น

	 บริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนส�ำหรับหุน้สำมญั	ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทด้วยจ�ำนวน

หุ้นสำมัญที่ออกจ�ำหน่ำยระหว่ำงปี	

 (ฒ) ส่วนงานดำาเนินงาน

	 ผลกำรด�ำเนนิงำนของส่วนงำนทีร่ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท	(ผูม้อี�ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนนิงำน)	จะแสดงถึงรำยกำรทีเ่กิดข้ึน

จำกส่วนงำนด�ำเนนิงำนนัน้โดยตรงรวมถึงรำยกำรที่ได้รับกำรปันส่วนอย่ำงสมเหตสุมผล	ส�ำหรับรำยกำรที่ไม่ได้ ใช้ ในกำรตดัสนิใจด้ำนกำรด�ำเนนิ

งำนไม่ได้มีกำรแยกตำมส่วนงำน

 4 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศมีจ�ำนวน	430.9	ล้ำนบำท	(2560:	29.4		

	 ล้ำนบำท)	

 5 เบี้ยประกันภัยค้�งรับ

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	เบี้ยประกันภัยค้ำงรับแยกตำมอำยุ	มีดังนี้

	 โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ผู้รับประกันภัย	ตัวแทนและนำยหน้ำของบริษัทมีระยะเวลำไม่เกิน	60	วัน	

2561 2560

(พันบ�ท)

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ 820,481 652,032

เกินก�ำหนดช�ำระ

ไม่เกิน	30	วัน 164,846 182,748

31	วัน	ถึง	60	วัน 59,183 51,397

61	วัน	ถึง	90	วัน 20,565 15,076

91	วัน	ถึง	1	ปี 32,409 70,717

เกินกว่ำ	1	ปี 1,090 8,158

รวม	 1,098,574 980,128

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,617) (3,889)

สุทธิ 1,093,957 976,239

2561 2560

(พันบำท)

เงินสดในมือ 28,320 38,993

เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก�ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 236,023 205,966

เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อสิ้นก�ำหนดระยะเวลำ 30,000 30,000

เงินฝำกบริษัทหลักทรัพย์ 469,014 29,360

รวม 763,357 304,319
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	 ส�ำหรับเบีย้ประกันภยัค้ำงรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ	บริษัทได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรตดิตำมหนี้ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องส�ำหรับ

กำรเก็บเบี้ยประกันภัย	โดยหนี้ที่เกินกว่ำก�ำหนดช�ำระ	บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรติดตำมหรือด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยเป็นกรณีไป

 6 ลูกหนี้จ�กก�รประกันภัยต่อ

 

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อจ�ำแนกตำมอำยุ	แสดงได้ดังนี้

 

 7 ตร�ส�รอนุพันธ์

 

 

2561 2560

(พันบ�ท)

เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ 18,505 27,555

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (9)

สุทธิ 18,505 27,546

2561 2560

(พันบ�ท)

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ 16,661 27,497

เกินก�ำหนดรับช�ำระ

			ไม่เกิน	1	ปี 1,844 50

			เกินกว่ำ	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี - 8

รวม 18,505 27,555

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (9)

สุทธิ 18,505 27,546

2561

จ�ำนวนเงิน

ตำมสัญญำ

รำคำตำมบัญชี

ประเภทของสัญญำ วัตถุประสงค์ สินทรัพย์ หนี้สิน

(พันบำท)

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหน้ำ

ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

			ของเงินลงทุนที่เป็นเงินตรำ

			ต่ำงประเทศ 493,358 3,820 3,717

รวม  493,358 3,820 3,717

2560

จ�ำนวนเงิน

ตำมสัญญำ

รำคำตำมบัญชี

ประเภทของสัญญำ วัตถุประสงค์ สินทรัพย์ หนี้สิน

(พันบำท)

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหน้ำ

ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

			ของเงินลงทุนที่เป็นเงินตรำ

			ต่ำงประเทศ 401,728 6,148 -

รวม  401,728 6,148 -



95รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 8.1 ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์

 

 

2561 2560

รำคำทุน/

รำคำทุน

ตัดจ�ำหน่ำย

มูลค่ำ

ยุติธรรม

รำคำทุน/

รำคำทุน

ตัดจ�ำหน่ำย

มูลค่ำ

ยุติธรรม

(พันบำท)

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 120,775 128,174 165,939 250,289

ตรำสำรทุน 1,209,265 1,077,064 1,762,111 1,752,862

ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 438,856 389,629 621,011 741,714

หน่วยลงทุน 1,790,253 2,012,372 2,082,229 2,230,416

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 72,971 71,906 48,704 50,859

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ - 32 1,311 1,480

รวม 3,632,120 3,679,177 4,681,305 5,027,620

หัก	ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (9,288) (9,288) (9,047) (9,047)

บวก	ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำร

						เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม

						ของเงินลงทุนเผื่อขำย 47,057 - 346,315 -

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ย 3,669,889 3,669,889 5,018,573 5,018,573

2561 2560

รำคำทุน/

รำคำทุน

ตัดจ�ำหน่ำย

มูลค่ำ

ยุติธรรม

รำคำทุน/

รำคำทุน

ตัดจ�ำหน่ำย

มูลค่ำ

ยุติธรรม

(พันบำท)

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

ตรำสำรหนี้รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 3,188,854 3,216,817 2,544,219 2,614,772

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 2,356,196 2,376,274 1,738,283 1,780,228

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีระยะเวลำ

2,695,392 2,695,392 2,442,092 2,442,092			ครบก�ำหนดเกินกว่ำ	3	เดือน	นับแต่	วันที่ได้มำ

รวม 8,240,442 8,288,483 6,724,594 6,837,092

หัก	ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (1,103) (1,103) (1,103) (1,103)

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด 8,239,339 8,287,380 6,723,491 6,835,989

เงินลงทุนทั่วไป

ตรำสำรทุน 7,143 7,143

หัก	ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (4) (4)

รวมเงินลงทุนทั่วไป 7,139 7,139

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 11,916,367 11,749,203
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	 รำยกำรเคลื่อนไหวในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	ของตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้ที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดมีดังนี้

 

 8.2 ระยะเวล�คงเหลือของตร�ส�รหนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนดจ�ำแนกตำมระยะเวลำ

ครบก�ำหนด	มีดังนี้

 

 8.3 ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อข�ย

 

2561 2560

(พันบ�ท)

เงินลงทุนเผื่อขาย

ณ	วันที่	1	มกรำคม 5,018,573 4,352,579

ซื้อระหว่ำงปี 6,918,462 5,787,342

ขำยระหว่ำงปี (7,976,936) (5,378,013)

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรปรับมูลค่ำ (290,210) 256,665

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 3,669,889 5,018,573

2561 2560

ครบก�ำหนด ครบก�ำหนด

1	ปี 1	ปี	ถึง	5	ปี เกิน	5	ปี รวม 1	ปี 1	ปี	ถึง	5	ปี เกิน	5	ปี รวม

(พันบำท)

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

ตรำสำรหนี้รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 1,243,359 1,820,994 124,501 3,188,854 208,890 2,218,627 116,702 2,544,219

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 411,196 1,665,000 280,000 2,356,196 236,103 1,422,180 80,000 1,738,283

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีระยะเวลำครบก�ำหนด			

เกินกว่ำ	3	เดือน	นับแต่วันที่ได้มำ 2,695,392 - - 2,695,392 2,442,092 - - 2,442,092

รวม 4,349,947 3,485,994 404,501 8,240,442 2,887,085 3,640,807 196,702 6,724,594

หัก		ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (1,103) - - (1,103) (1,103) - - (1,103)

รวมเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะถือ

   จนครบกำ�หนด 4,348,844 3,485,994 404,501 8,239,339 2,885,982 3,640,807 196,702 6,723,491

2561 2560

(พันบ�ท)

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ

			เงินลงทุนเผื่อขำย 100,795 390,765

หัก	ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (20,159) (78,153)

สุทธิ 80,636 312,612
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 9 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

 

 

 

ที่ดิน

อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง

อำคำรเช่ำ

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�ำนักงำน

ยำนพำหนะ

สินทรัพย์

ระหว่ำง

ก่อสร้ำง

รวม

(พันบำท)

ราคาทุน 

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2560 338,965 393,172 328,838 156,424 16,225 1,233,624

เพิ่มขึ้น - 1,403 11,691 15,806 1,586 30,486

โอนเข้ำ	(โอนออก) - 1,656 - - (1,656) -

จ�ำหน่ำย (194) - (1,165) (387) - (1,746)

ตัดจ�ำหน่ำย - -2,872 (167) - - (3,039)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	1	มกรำคม	2561 338,771 393,359 339,197 171,843 16,155 1,259,325

เพิ่มขึ้น - 9,909 20,920 28,208 1,799 60,836

โอนเข้ำ	(โอนออก) - 2,204 - - (2,204) -

จ�ำหน่ำย (8,006) (14,106) (11,721) (22,744) - (56,577)

ตัดจ�ำหน่ำย - (609) - (1,158) - (1,767)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 330,765 390,757 348,396 176,149 15,750 1,261,817

ที่ดิน

อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง

อำคำรเช่ำ

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�ำนักงำน

ยำนพำหนะ

สินทรัพย์

ระหว่ำง

ก่อสร้ำง

รวม

(พันบำท)

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2560 2,030 266,631 298,725 107,220 - 674,606

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 14,235 16,173 18,452 - 48,860

กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (880) - - - - (880)

จ�ำหน่ำย - - (1,073) (387) - (1,460)

ตัดจ�ำหน่ำย - (1,756) - - - (1,756)

ส่วนที่ปรับปรุง - - (96) - - (96)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	1	มกรำคม	2561 1,150 279,110 313,729 125,285 - 719,274

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 13,146 13,737 20,684 - 47,567

จ�ำหน่ำย - (6,572) (6,031) (21,946) - (34,549)

ตัดจ�ำหน่ำย - (334) - (1,147) - (1,481)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 1,150 285,350 321,435 122,876 - 730,811
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	 รำคำทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์	 ซึ่งได้หักค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ�ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนจนถึง	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	มีจ�ำนวน	554.6ล้ำนบำท	(2560:	518.0	ล้ำนบำท)

 10 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	มีดังนี้	

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดังนี้

 

 

ที่ดิน

อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง

อำคำรเช่ำ

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�ำนักงำน

ยำนพำหนะ

สินทรัพย์

ระหว่ำง

ก่อสร้ำง

รวม

(พันบำท)

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ	วันที่	1	มกรำคม	2560 336,935 126,541 30,113 49,204 16,225 559,018

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560	และ	1	มกรำคม	2561 337,621 114,249 25,468 46,558 16,155 540,051

ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 329,615 105,407 26,961 39,392 15,750 517,125

ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - - - 13,881 - 13,881

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 329,615 105,407 26,961 53,273 15,750 531,006

2561 2560

(พันบ�ท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 473,265 408,083

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (20,923) (79,382)

สุทธิ 452,342 328,701

ณ	วันที่

1	มกรำคม	2561	

บันทึกเป็น	(รำยจ่ำย)	/	รำยได้ ใน
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	

2561

 

ก�ำไรหรือ

ขำดทุน

(หมำยเหตุ	22)

ก�ำไร	(ขำดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ส่วนเกินสุทธิของตรำสำรหนี้ 9,599 3,071 - 12,670

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 509 25 - 534

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 1,998 48 - 2,046

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 1,133 - - 1,133

ส�ำรองเบี้ยประกันภัย 217,241 28,404 - 245,645

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรำยงำน	(IBNR)	 14,585 9,814 - 24,399

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน 135,372 19,670 - 155,042

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 27,646 3,407 - 31,053

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกตรำสำรอนุพันธ์ - 743 - 743

รวม 408,083 65,182 - 473,265
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ณ	วันที่

1	มกรำคม	2561	

บันทึกเป็น	(รำยจ่ำย)	/	รำยได้ ใน
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	

2561

 

ก�ำไรหรือ

ขำดทุน

(หมำยเหตุ	22)

ก�ำไร	(ขำดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบำท)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ

			เงินลงทุนเผื่อขำย 78,153 - (57,994) 20,159

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกตรำสำรอนุพันธ์ 1,229 (465) - 764

รวม 79,382 (465) (57,994) 20,923

สุทธิ 328,701 65,647 57,994 452,342

ณ	วันที่

1	มกรำคม	2561	

บันทึกเป็น	(รำยจ่ำย)	/	รำยได้ ใน

ณ	วันที่

31	ธันวำคม	

2561

 

ก�ำไรหรือ

ขำดทุน

(หมำยเหตุ	22)

ก�ำไร	(ขำดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ส่วนเกินสุทธิของตรำสำรหนี้ 6,343 3,256 - 9,599

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,206 (697) - 509

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 189 1,809 - 1,998

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 829 304 - 1,133

ส�ำรองเบี้ยประกันภัย 184,960 32,281 - 217,241

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น														 12,480 2,105 - 14,585

			แต่ยังไม่ได้รับรำยงำน	(IBNR)

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน 129,572 5,800 - 135,372

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 24,131 3,515 - 27,646

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ 1,443 (1,443) - -

			เงินลงทุนเพื่อค้ำ

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกตรำสำรอนุพันธ์ 699 (699) - -

รวม 361,852 46,231 - 408,083

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของ

			เงินลงทุนเผื่อขำย 15,084 - 63,069 78,153

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกตรำสำรอนุพันธ์ - 1,229 - 1,229

รวม 15,084 1,229 63,069 79,382

สุทธิ 346,768 45,002 (63,069) 328,701
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 11 สินทรัพย์อื่น

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	ลูกหนี้อื่นแยกตำมอำยุ	มีดังนี้

2561 2560

(พันบำท)

เกินก�ำหนดช�ำระ

ไม่เกิน	90	วัน 27,704 12,474

91	วัน	ถึง	180	วัน 6,146 2,132

181	วัน	ถึง	1	ปี 4,178 1,727

เกินกว่ำ	1	ปี 11,577 12,103

รวม	 49,605 28,436

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,332) (11,879)

สุทธิ 37,273 16,557

2561 2560

(พันบำท)

ลูกหนี้เช็คคืน 339 609

ลูกหนี้เงินค้ำงที่ตัวแทน 44,654 24,969

ลูกหนี้เงินค้�ำประกัน 4,612 2,858

รวมลูกหนี้อื่น 49,605 28,436

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,332) (11,879)

ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 37,273 16,557

ภำษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด 93,696 88,364

ค่ำนำยหน้ำจ่ำยล่วงหน้ำ 39,884 42,175

เงินมัดจ�ำและเงินประกัน 32,572 28,477

ลูกหนี้บริษัทกลำงคุ้มครอง 5,480 11,104

อื่น	ๆ 31,228 30,864

รวม 240,133 217,541
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 12 หนี้สินจ�กสัญญ�ประกันภัย

 

 12.1  สำ�รองค่�สินไหมทดแทน

 12.2 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

 

2561 2560

หนี้สินตำม

สัญญำ

ประกันภัย

ส่วนแบ่งหนี้สิน

ของผู้เอำ

ประกันภัยต่อ สุทธิ

หนี้สินตำม

สัญญำ

ประกันภัย

ส่วนแบ่งหนี้สิน

ของผู้เอำ

ประกันภัยต่อ สุทธิ

(พันบำท)

ณ	วันที่	1	มกรำคม 4,696,555 (158,037) 4,538,518 4,569,279 (121,442) 4,447,837

เบี้ยประกันภัยรับระหว่ำงปี 10,484,503 (300,726) 10,183,777 8,965,272 (334,489) 8,630,783

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ระหว่ำงปี (9,770,058) 349,497 (9,420,561) (8,837,996) 297,894 (8,540,102)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 5,411,000 (109,266) 5,301,734 4,696,555 (158,037) 4,538,518

2561 2560

หนี้สินตำม

สัญญำ

ประกันภัย

ส่วนแบ่ง

หนี้สิน

ของผู้เอำ

ประกันภัย

ต่อ สุทธิ

หนี้สินตำม

สัญญำ

ประกันภัย

ส่วนแบ่ง

หนี้สิน

ของผู้เอำ

ประกันภัย

ต่อ สุทธิ

(พันบำท)

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน

-	ค่ำสินไหมทดทแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรำยงำนแล้ว 2,341,913 (26,954) 2,314,959 2,450,618 (17,726) 2,432,892

-	ค่ำสินไหมทดทแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรำยงำน 138,449 (16,452) 121,997 92,628 (19,703) 72,925

รวมส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน 2,480,362 (43,406) 2,436,956 2,543,246 (37,429) 2,505,817

ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 5,411,000 (109,266) 5,301,734 4,696,555 (158,037) 4,538,518

รวม 7,891,362 (152,672) 7,738,690 7,239,801 (195,466) 7,044,335

ณ	วันที่	1	มกรำคม 2,543,246 (37,429) 2,505,817 3,155,074 (37,317) 3,117,757

ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 6,049,203 (176,028) 5,873,175 5,574,811 (202,583) 5,372,228

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี (6,112,087) 170,051 (5,942,036) (6,186,639) 202,471 (5,984,168)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2,480,362 (43,406) 2,436,956 2,543,246 (37,429) 2,505,817
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 12.3  ต�ร�งพัฒน�ก�รค่�สินไหมทดแทน

	 12.3.1	ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

 

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รำยงำน

ก่อนและ

ในปี	2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

(พันบำท)

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน

ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 3,091,246 4,789,319 5,419,680 5,942,852 6,530,200 6,224,871 5,544,235 5,658,074

หนึ่งปีถัดไป 2,425,616 5,381,704 5,795,346 6,264,586 6,988,482 6,518,281 5,650,139

สองปีถัดไป 2,277,244 4,908,721 5,310,168 5,673,126 6,464,684 6,195,536

สำมปีถัดไป 2,340,836 4,899,409 5,204,229 5,631,685 6,160,301

สี่ปีถัดไป 2,374,682 4,879,691 5,194,432 5,310,277

ห้ำปีถัดไป 2,369,207 4,876,636 4,877,113

หกปีถัดไป 2,510,364 4,923,403

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 2,510,364 4,923,403 4,877,113 5,310,277 6,160,301 6,195,536 5,650,139 5,658,074

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (2,454,636) (4,914,640) (4,858,875) (5,297,451) (6,132,402) (6,164,263) (5,642,620) (3,990,224)

รวม 55,728 8,763 18,238 12,826 27,899 31,273 7,519 1,667,850 1,830,099

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ 45,625

ปรับปรุงค่ำสินไหมทดแทน 604,638

รวมสำ�รองค่�สินไหมทดแทนก่อนก�รประกันภัยต่อ 2,480,362

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รำยงำน

ก่อนและ

ในปี	2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

(พันบำท)

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน

ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 3,091,246 4,789,319 5,419,680 5,942,852 6,530,200 6,224,871 5,544,235

หนึ่งปีถัดไป 2,425,616 5,381,704 5,795,346 6,264,586 6,988,482 6,518,281

สองปีถัดไป 2,277,244 4,908,721 5,310,168 5,673,126 6,464,684

สำมปีถัดไป 2,340,836 4,899,409 5,204,229 5,631,685

สี่ปีถัดไป 2,374,682 4,879,691 5,194,432

ห้ำปีถัดไป 2,369,207 4,876,636

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 2,369,207 4,876,636 5,194,432 5,631,685 6,464,684 6,518,281 5,544,235

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (2,279,058) (4,866,386) (5,179,330) (5,624,076) (6,449,278) (6,507,740) (4,034,431)

รวม 90,149 10,250 15,102 7,609 15,406 10,541 1,509,804 1,658,861

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ 35,047

ปรับปรุงค่ำสินไหมทดแทน 849,338

รวมส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ 2,543,246
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 12.3.2 ต�ร�งค่�สินไหมทดแทนสุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561

 

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รำยงำน ก่อนและ

ในปี	2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

(พันบำท)

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน

ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 3,019,203 4,662,591 5,318,697 5,864,506 6,426,412 6,113,700 5,423,180 5,460,724

หนึ่งปีถัดไป 2,363,284 5,240,783 5,678,193 6,176,289 6,873,260 6,399,635 5,487,884

สองปีถัดไป 2,206,459 4,767,853 5,192,061 5,584,550 6,350,005 6,077,314

สำมปีถัดไป 2,269,525 4,758,414 5,091,189 5,543,973 6,045,435

สี่ปีถัดไป 2,303,161 4,740,454 5,083,553 5,222,494

ห้ำปีถัดไป 2,296,350 4,737,275 4,766,312

หกปีถัดไป 2,439,535 4,784,211

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 2,439,535 4,784,211 4,766,312 5,222,494 6,045,435 6,077,314 5,487,884 5,460,724

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (2,383,811) (4,775,448) (4,748,074) (5,209,667) (6,017,555) (6,049,615) (5,481,983) (3,839,114)

รวม 55,724 8,763 18,238 12,827 27,880 27,699 5,901 1,621,610 1,778,643

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ 45,625

ปรับปรุงค่ำสินไหมทดแทน 612,688

รวมส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 2,436,956

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รำยงำน

ก่อนและ

ในปี	2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

(พันบำท)

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน

ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 3,019,203 4,662,591 5,318,697 5,864,506 6,426,412 6,113,700 5,423,180

หนึ่งปีถัดไป 2,363,284 5,240,783 5,678,193 6,176,289 6,873,260 6,399,635

สองปีถัดไป 2,206,459 4,767,853 5,192,061 5,584,550 6,350,005

สำมปีถัดไป 2,269,525 4,758,414 5,091,189 5,543,973

สี่ปีถัดไป 2,303,161 4,740,454 5,083,553

ห้ำปีถัดไป 2,296,350 4,737,275

ประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 2,296,350 4,737,275 5,083,553 5,543,973 6,350,005 6,399,635 5,423,180

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม 	(2,208,234) (4,727,277) (5,068,589) (5,536,384) (6,334,843) (6,395,038) (3,948,258)

รวม 88,116 9,998 14,964 7,589 15,162 4,597 1,474,922 1,615,348

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ 35,047

ปรับปรุงค่ำสินไหมทดแทน 855,422

รวมสำ�รองค่�สินไหมทดแทนสุทธิ 2,505,817
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 13 เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ

 14 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น

 

 

	 (ก�ำไร)	ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู้ ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 

 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

	 บริษัทจดักำรโครงกำรผลประโยชน์ทีก่�ำหนดไว้ตำมข้อก�ำหนดของพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน	พ.ศ.	2541	ในกำรให้ผลประโยชน์เมือ่

เกษียณแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน

	 โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้มีควำมเสี่ยงจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	ได้แก่		ควำมเสี่ยงของช่วงชีวิต	และ

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

2561 2560

(พันบำท)

เบี้ยประกันภัยต่อค้ำงจ่ำย 20,184 13,955

เงินถือไว้จำกกำรประกันภัยต่อ 60,197 77,150

เงินค้ำงจ่ำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ 808 661

รวม 81,189 91,766

2561 2560

(พันบำท)

รวมในก�ำไรสะสม

ณ	1	มกรำคม 6,301 6,301

รับรู้ระหว่ำงปี - -

ณ	31	ธันวำคม 6,301 6,301

2561 2560

(พันบำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน	-	โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ 140,630 126,688

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 14,635 11,541

รวม 155,265 138,229

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จ

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน	-	โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ 20,172 19,753

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 3,094 2,752

รวม 23,266 22,505
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	 กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์

 

 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	ณ	วันที่รำยงำน	(แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก)	ได้แก่

 

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะในอนำคตถือตำมข้อมูลทำงสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตำรำงมรณะ

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็น	16.5	ปี	(2560:	16.8	ปี)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

	 กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เก่ียวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่อำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล	ณ	

วันที่รำยงำน	โดยถือว่ำข้อสมมติอื่น	ๆ	คงที่	จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้

 

2561 2560

(ร้อยละ)

อัตรำคิดลด 3.5 3.5

อัตรำขึ้นเงินเดือนในอนำคต 5 5

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 0.0	-	19.0 0.0	-	19.0

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำคำทอง 3.5 3.5

2561 2560

(พันบำท)

ณ	วันที่	1	มกรำคม 138,229 120,654

รับรู้ ในก�ำไรหรือขำดทุน

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน	 17,807 16,130

ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน	 4,892 4,364

22,699 20,494

อื่น	ๆ

ผลประโยชน์จ่ำย	 5,663 2,919

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 155,265 138,229

กำรเปลี่ยนแปลง

ในสมมุติฐำน

โครงกำรผลประโยชน์

หลังออกจำกงำนเพิ่มขึ้น

(ลดลง)	(พันบำท)

กำรเปลี่ยนแปลง

ในสมมุติฐำน

โครงกำรผลประโยชน์

หลังออกจำกงำน

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(พันบำท)

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561

อัตรำคิดลด +1% (13,829) -1% 16,682

อัตรำขึ้นเงินเดือนในอนำคต	 +1% 16,554 -1% (13,891)

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน	 +10% (5,351) -10% 6,082

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

อัตรำคิดลด	 +1% (12,733) -1% 15,535

อัตรำขึ้นเงินเดือนในอนำคต	 +1% 16,554 -1% (13,891)

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน	 +10% (4,587) -10% 5,250
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	 แม้ว่ำกำรวิเครำะห์นี้ไม่ได้ค�ำนงึกำรกระจำยตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดทีค่ำดหวังภำยใต้โครงกำรดงักล่ำว	แต่ได้แสดงประมำณ

กำรควำมอ่อนไหวของข้อสมมติต่ำงๆ

 15 หนี้สินอื่น

 

 16 ทุนเรือนหุ้น  

 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	 ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	มำตรำ	51	ในกรณีที่บริษัทเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่จดทะเบียน

ไว้	บริษัทต้องน�ำค่ำหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ำรอง	(“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”)	ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นนี้จะน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

2561 2560

(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ 218,193 233,229

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย 196,006 201,872

เจ้ำหนี้ตั้งพัก	-	ค่ำเบี้ยประกันภัยรับ 233,380 153,607

เจ้ำหนี้อื่น 65,633 66,526

เจ้ำหนี้เงินวำงประกัน 74,729 95,212

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร 37,340 31,984

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค้ำงจ่ำย 34,313 30,723

เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยค้ำงจ่ำย 13,481 11,836

ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 91,328 86,564

อื่น	ๆ 62,556 53,955

รวม 1,026,959 965,508

มูลค่ำหุ้นต่อหุ้น

(บำท)

2561 2560

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนเงิน

(พันหุ้น	/	พันบำท)

ทุนจดทะเบียน

ณ	วันที่	1	มกรำคม

-	หุ้นสำมัญ 1 200,000 200,000 200,000 200,000

ณ	วันที่	31	ธันวำคม

-	หุ้นสำมัญ 1 200,000 200,000 200,000 200,000

หุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว

ณ	วันที่	1	มกรำคม

-	หุ้นสำมัญ 1 200,000 200,000 200,000 200,000

ณ	วันที่	31	ธันวำคม

- หุ้นส�มัญ 1 200,000 200,000 200,000 200,000
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 17 สำ�รอง

	 ส�ำรองประกอบด้วย

 การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

 สำ�รองต�มกฎหม�ย

	 ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	มำตรำ	116	บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง	(“ส�ำรองตำมกฎหมำย”)	

อย่ำงน้อยร้อยละ	5	ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ	(ถ้ำมี)	จนกว่ำส�ำรองดังกล่ำวมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10	ของทุน

จดทะเบียน	เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

 ผลต่�งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

	 ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของเงินลงทนุเผือ่ขำยแสดงในส่วนของเจ้ำของประกอบด้วยผลรวมกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำ

ยุติธรรมของของเงินลงทุนเผื่อขำยจนกระทั่งมีกำรตัดรำยกำรหรือเกิดกำรด้อยค่ำ

 18 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

 

 19 ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น

 

2561 2560

(พันบำท)

ผู้บริหำร

เงินเดือน	และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 32,107 30,495

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2,007 2,230

อื่น	ๆ 7,670 7,136

รวม 41,784 39,861

พนักงำนอื่น

เงินเดือน	และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 538,811 538,874

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 18,165 17,523

อื่น	ๆ 209,170 210,113

รวม 766,146 766,510

รวม 807,930 806,371

2561 2560

(พันบำท)

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน		 400,499 383,219

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ 268,559 263,079

ค่ำภำษีอำกร 3,187 2,177

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(กลับรำยกำร) 3,236 (677)

อื่น	ๆ 741,765 516,244

รวม 1,417,246 1,164,042
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  โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้

	 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงำนของบริษัทบนพื้นฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็นสมำชิกของกองทุน	โดย

พนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำร้อยละ	3	ถึง	อัตรำร้อยละ	15	ของเงินเดือนทุกเดือน	และ	บริษัทจ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ	5	ของเงินเดือนของ

พนกังำนทกุเดอืน	กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพนี้ได้จดทะเบยีนเป็นกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพตำมข้อก�ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทนุโดย

ผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต

 20 ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

	 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญ	ดังนี้

 

2561 2560

(พันบำท)

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทน 5,418,858 4,905,064

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 807,930 806,371

ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 1,613,475 1,370,813

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น 239,715 223,441

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร	สถำนที่และอุปกรณ์ 268,559 263,079

ค่ำส่งเสริมกำรขำย 569,760 351,211

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 178,427 166,534

รวม 9,096,724 8,086,513
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 21 ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

	 บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว	 คือกำรรับประกันวินำศภัย	 และบริษัทด�ำเนินธุรกิจในเขต

ภูมิศำสตร์เดียวในประเทศไทย	เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน	บริษัทจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ได้แก่	

ประกันอคัคภียั	ประกันภยัทำงทะเลและขนส่ง	ประกันภยัรถ	และประกันภยัเบด็เตลด็อืน่	ในระหว่ำงปีปัจจบุนับริษัทไม่มกีำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำง

ของส่วนงำนด�ำเนินงำน

	 ข้อมูลรำยได้และก�ำไรของส่วนงำนของบริษัท	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	มีดังนี้

 

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561

ประกัน

อัคคีภัย

ประกันภัย

ทำงทะเล

และขนส่ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย

เบ็ดเตล็ด

รวม

(พันบำท)

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 163,551 14,310 9,150,808 1,155,834 10,484,503

หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ (37,380) (6,189) (21,183) (235,974) (300,726)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 126,171 8,121 9,129,625 919,860 10,183,777

หัก	ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ

(7,723) (913) (580,228) (174,352) (763,216)								เป็นรำยได้สุทธิเพิ่มจำกปีก่อน

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 118,448 7,208 8,549,397 745,508 9,420,561

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 16,400 2,429 1,023 61,992 81,844

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 134,848 9,637 8,550,420 807,500 9,502,405

ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 21,809 507 5,257,693 387,270 5,667,279

ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 39,358 1,942 1,389,584 182,591 1,613,475

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น 2,941 153 202,855 7,418 213,367

เงินสมทบบริษัท	กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ	จ�ำกัด - - 125,031 - 125,031

รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย		ก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 64,108 2,602 6,975,163 577,279 7,619,152

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 1,417,246

รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย 9,036,398

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 466,007

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 306,144

ก�ำไรจำกเงินลงทุน 140,548

ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม (4,597)

รำยได้อื่น 75,856

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น	-	เงินสมทบ (60,326)

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 923,632

หัก	ภำษีเงินได้ (173,861)

ก�ำไรส�ำหรับปี 749,771
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560

ประกัน

อัคคีภัย

ประกันภัย

ทำงทะเล

และขนส่ง

ประกันภัยรถ
ประกันภัย

เบ็ดเตล็ด
รวม

(พันบำท)

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 159,350 7,645 7,912,272 886,005 8,965,272

หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ																			 (55,715) (2,661) (15,071) (261,042) (334,489)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 103,635 4,984 7,897,201 624,963 8,630,783

บวก	(หัก)	ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้สุทธิลด	

(เพิ่ม)	จำกปีก่อน 1,555 (214) (35,032) (56,990) (90,681)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ														 105,190 4,770 7,862,169 567,973 8,540,102

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 25,238 1,767 226 76,603 103,834

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย 130,428 6,537 7,862,395 644,576 8,643,936

ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 16,546 1,505 4,878,792 274,300 5,171,143

ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 41,170 1,178 1,188,100 140,365 1,370,813

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น 3,140 - 198,566 7,810 209,516

เงินสมทบบริษัท	กลำงคุ้มครอง	ผู้ประสบภัยจำกรถ	จ�ำกัด - - 118,231 - 118,231

รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย	ก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 60,856 2,683 6,383,689 422,475 6,869,703

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 1,164,042

รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย 8,033,745

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 610,191

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 339,734

ก�ำไรจำกเงินลงทุน 176,146

ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม (35,290)

รำยได้อื่น 65,209

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น	-	เงินสมทบ (52,768)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 1,103,222

หัก	ภำษีเงินได้ (201,520)

กำ�ไรสำ�หรับปี 901,702
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	 สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงำนของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	มีดังต่อไปนี้

 22 ภ�ษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

 

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

 

ประกัน

อัคคีภัย

ประกันภัย

ทำงทะเล

และขนส่ง

ประกันภัยรถ
ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น

รวมส่วน

งำน

ไม่ได้ปัน

ส่วน
รวม

(พันบำท)

สินทรัพย์

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561 64,533 6,234 1,021,909 212,340 1,305,016 13,981,998 15,287,014

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560 56,793 1,263 900,144 283,227 1,241,427 13,243,738 14,485,165

หนี้สิน

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561 197,799 7,221 7,199,312 993,973 8,398,305 864,342 9,262,647

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560 170,704 2,366 6,773,207 830,380 7,776,657 795,936 8,572,593

หมำยเหตุ 2561 2560

(พันบำท)

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�ำหรับปีปัจจุบัน 239,190 244,789

ภำษีปีก่อนที่บันทึกต่�ำไป 318 1,733

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำว 10 (65,647) (45,002)

รวม 173,861 201,520

2561 2560

อัตรำภำษี	

(ร้อยละ)

(พันบำท) อัตรำภำษี	

(ร้อยละ)

(พันบำท)

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 923,632 1,103,222

จ�ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล

			ของประเทศไทย 20 184,726 20 220,644

ภำษีปีก่อนๆ	ที่บันทึกต่�ำไป 318 1,733

รำยได้ที่ได้รับยกเว้นทำงภำษี (14,831) (23,081)

ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษี 4,527 3,159

ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้สิทธิทำงภำษีได้เพิ่ม (879) (935)

รวม 18.8 173,861 18.3 201,520
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 23 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

	 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	ค�ำนวณจำกก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของ	ผู้ถือหุ้นสำมัญของ

บริษัทและจ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ�ำหน่ำยแล้วระหว่ำงปีในแต่ละปี	โดยแสดงกำรค�ำนวณดังนี้

 24 เงินปันผล

	 (ก)	 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่	19	เมษำยน	2561	ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรเป็นเงินปันผลใน

อัตรำหุ้นละ	2.03	บำท	เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	406.0	ล้ำนบำท	เงินปันผลดังกล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในเดือนเมษำยน	2561

	 (ข)	 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่	20	เมษำยน	2560	ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรเป็นเงินปันผลใน

อัตรำหุ้นละ	1.80	บำท	เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	359.6	ล้ำนบำท	เงินปันผลดังกล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษำยน	2560

 25 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	 บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 หำกบริษัทมีอ�ำนำจควบคุมหรือ

ควบคมุร่วมกันทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมหรือมอีทิธพิลอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อบคุคลหรือกิจกำรในกำรตดัสินใจทำงกำรเงนิและกำรบริหำรหรือในทำง

กลับกัน	หรือบริษัทอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจกำรนั้น	กำรเกี่ยวข้องกันนี้อำจ

เป็นรำยบุคคลหรือเป็นกิจกำร

	 ควำมสัมพันธ์ที่มีกับผู้บริหำรส�ำคัญและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

  ร�ยก�รท่ีสำ�คัญกับผูบ้ริห�รสำ�คัญและบคุคลหรอืกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกันสำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธนัวำคม	2561	และ	2560	สรปุได้ดังน้ี 

 

 26 ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงท�งด้�นก�รเงินและประกันภัย

 26.1 นโยบ�ยก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงท�งด้�นก�รเงิน

	 บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย	 อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ	 และจำกกำร

ไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ	บริษัทไม่มีกำรถือหรือออกตรำสำรอนุพันธ์	เพื่อกำรเก็งก�ำไรหรือกำรค้ำ	

2561 2560

(พันบำท	/	พันหุ้น)

ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท	(ขั้นพื้นฐำน)	 749,772 901,702

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ�ำหน่ำยแล้ว 200,000 200,000

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน	(บำท) 3.75 4.51

ชื่อกิจก�ร/บุคคล ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญช�ติ

ลักษณะคว�มสัมพันธ์

ผู้บริหำรส�ำคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผน	สั่งกำรและ

ควบคุมกิจกรรมต่ำง	ๆ		ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม	ทั้งนี้	

รวมถึงกรรมกำรของบริษัท	(ไม่ว่ำจะท�ำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่)

บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ถือหุ้นร้อยละ	25.02	และมีกรรมกำรร่วมกัน

2561 2560

(พันบำท)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส�ำคัญ

ผลตอบแทนระยะสั้น 44,129 38,092

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2,007 2,234

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 1,410 1,320

รวม 47,546 41,646
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	 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของบริษัท	 บริษัทมีระบบในกำรควบคุมให้มีควำมสมดุลของระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้	

โดยพิจำรณำระหว่ำงต้นทุนที่เกิดจำกควำมเส่ียงและต้นทุนของกำรจัดกำรควำมเส่ียง	 ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำรกำรจัดกำรควำม

เสี่ยงของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยง	

 26.2 คว�มเสี่ยงด้�นก�รประกันภัย

	 ควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภัยเป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมผันผวนของควำมถ่ี	 ควำมรุนแรงและเวลำที่เกิดควำมเสียหำยที่เบี่ยงเบน

จำกข้อสมมติที่ใช้ ในกำรก�ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย	กำรค�ำนวณเงินส�ำรองประกันภัยและกำรพิจำรณำรับประกันภัย

	 ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกกำรรับประกันภัยที่ส�ำคัญของบริษัท	 คือกำรเปลี่ยนแปลงของระดับควำมถ่ีและควำมรุนแรงของภัยที่บริษัทรับโอน

ควำมเสี่ยง	ทั้งจำกภัยธรรมชำติ	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัญหำสิ่งแวดล้อม	กำรก�ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย	กำรกระจุกตัวของภัย

ที่รับไว้	ค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำข้อสมมติที่ก�ำหนดไว้	กำรจัดสรรเงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยและเงินส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน	กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผู้ถือกรรมธรรม์/ผู้เอำประกันภัย	และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่	 ๆ	 โดยอำจส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนค่ำสินไหมทดแทนและกระแส

เงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคต

	 เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยง	 บริษัทจึงได้วำงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรับประกันภัยอย่ำงละเอียดและรอบคอบ	 มีกำรก�ำหนดเงื่อนไข

ควำมคุ้มครองท่ีเหมำะสมกับควำมเส่ียงภัยที่แท้จริง	 โดยพิจำรณำจำกสถิติข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุและอัตรำสินไหมของรถยนต์แต่ละประเภท

มำเทียบเคียงกับข้อมูลของอุตสำหกรรม	 อีกทั้งยังมีกำรควบคุมและติดตำมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับเบี้ยประกันภัยและ

เงื่อนไขควำมคุ้มครองให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	จำกกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เพิ่มขึ้นของภำครัฐ

ท�ำให้บริษัทมีโอกำสเติบโตจำกกำรรับประกันภัยโครงกำรต่ำง	ๆ 	ที่จะเกิดขึ้น	ดังนั้น	บริษัทจึงต้องมีกำรก�ำหนดและทบทวนแนวทำงกำรรับประกัน

ภัยส�ำหรับโครงกำรเหล่ำนี้โดยเฉพำะเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง

	 ด้ำนกำรจัดกำรสินไหมและกำรส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน	บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรสินไหมทดแทน	ก�ำกับ	ดูแล	และติดตำม

สถำนะของกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน		ปรับปรุงมำตรฐำนกำรจัดกำรสินไหมให้มีควำมรัดกุม	เป็นธรรมและคล่องตัวมำก	โดยได้ ใช้วิธีกำร

ทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป	ค�ำนวณและรับรองโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญำต	มีกำรติดตำมและวิเครำะห์กำร

เปลีย่นแปลงของเงินส�ำรอง	เพือ่พิจำรณำปัจจยัเสีย่งทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรตัง้เงินส�ำรองของบริษัทอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพือ่ให้แน่ใจว่ำเงนิส�ำรอง

ที่ตั้งไว้เพียงพอส�ำหรับภำระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอำประกันภัยในอนำคต	 และให้นักคณิตศำสตร์ประกันภัยสอบทำนควำมเหมำะสมและควำม

เพียงพอของเงินส�ำรองประกันภัย	

	 ส�ำหรับควำมเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่ำที่บริษัทจะสำมำรถรับไว้ได้เองเพียงล�ำพัง	 บริษัทได้มีกำรจัดกำรให้มีกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง

ไปยังผู้รับประกันภัยต่อผ่ำนสัญญำประกันภัยต่อ	ทั้งวิธีที่เป็นสัญญำล่วงหน้ำรำยปีและวิธีที่เป็นกำรท�ำเฉพำะรำย	โดยเน้นบริษัทรับประกันภัยต่อ

ที่มีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเป็นหลัก	เพื่อบริหำรพอร์ตกำรรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของกำรประกันภัยอย่ำงเหมำะสม	ทั้งในด้ำนผลรวมของ

ผลกำรพิจำรณำรับประกันภัย	และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท

	 นอกจำกนี	้ควำมเส่ียงภยัอนัอำจเกิดจำกควำมรุนแรงที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้	ก็เป็นปัจจยัเส่ียงอกีข้อหนึง่ที่ไม่สำมำรถมองข้ำมได้	เนือ่งจำก

อำจส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของบริษัทได้	ดงันัน้	บริษัทจงึจดัให้มกีำรกระจำยควำมเสีย่งภยั	ตำมหลกัวิชำกำรของกำรประกันภยั	เพือ่ให้บริษัท

มีควำมสำมำรถรองรับเหตุกำรณ์	 ควำมเสียหำยใหญ่ที่อำจเกิดขึ้น	 เช่น	 อุทกภัย	 วำตภัย	 พิบัติภัยต่ำง	 ๆ	 โดยมีกำรจัดซื้อสัญญำประกันภัยต่อ	

“Excess	of	Loss”	เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทโดยโอนควำมรับผิดให้กับผู้รับประกันต่อ
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 26.3 คว�มเสี่ยงด้�นก�รกระจุกตัวของก�รรับประกันภัย

	 ควำมเส่ียงด้ำนกำรกระจกุตวัของกำรรับประกันภยัก่อนและสุทธจิำกกำรประกันภยัต่อแยกตำมประเภทของกำรรับประกันภยัทีส่�ำคญั	โดย

แสดงตำมมูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย	สรุปได้ดังต่อไปนี้

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

2561 2560

ก่อนกำร

ประกันภัยต่อ สุทธิ

ก่อนกำร

ประกันภัยต่อ สุทธิ

(พันบำท)

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน

ประเภทกำรรับประกันภัย

อัคคีภัย 14,510 9,012 4,075 3,261

ภัยทำงทะเลและขนส่ง 652 310 244 210

รถยนต์ 2,268,766 2,268,766 2,413,556 2,413,556

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 133,001 119,537 72,333 57,394

เบ็ดเตล็ด 63,433 39,331 53,037 31,396

รวม 2,480,362 2,436,956 2,543,246 2,505,817

ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้

ประเภทกำรรับประกันภัย

อัคคีภัย 76,992 59,324 73,229 51,601

ภัยทำงทะเลและขนส่ง 3,758 1,858 1,526 945

รถยนต์ 4,723,854 4,723,008 4,142,779 4,142,779

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 399,736 364,726 252,546 189,858

เบ็ดเตล็ด 206,660 152,818 226,475 153,335

รวม 5,411,000 5,301,734 4,696,555 4,538,518

2561

ข้อสมมติ																															

ที่เปลี่ยนแปลง

ภำระผูกพันด้ำน													

สินไหมทดแทนที่

เปลี่ยนแปลงก่อนกำรรับ

ประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

ภำระผูกพันด้ำนสินไหมทดแทนที่

เปลี่ยนแปลงหลังกำร

รับประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

(พันบำท)

อัตรำส่วนกำรพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่ำสุด +10% 87,286 80,050

อัตรำส่วนกำรพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่ำสุด -10% (85,541) (79,090)
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	 กำรทดสอบควำมอ่อนไหวเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่หนี้สินจำกกำรรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมำจำกควำมผันผวนของข้อ

สมมตทิี่ใช้ในกำรค�ำนวณ	ซ่ึงจะกระทบต่อภำระผกูพันด้ำนสินไหมทดแทนทัง้ด้ำนก่อนกำรรับประกันภยัต่อและหลงักำรรับประกันภยัต่อ	โดยควำม

เสี่ยงอำจเกิดจำกควำมถี่และควำมรุนแรงที่เกิดควำมเสียหำย	หรือค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ ในกำรจัดกำรสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้

 26.4 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

	 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัท	คือ	กำรด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและกำรด�ำรงเงินกองทุน

ตำมควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	

 26.5 คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย

	 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้	คอืควำมเส่ียงทีม่ลูค่ำของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิจะเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของ

อัตรำดอกเบี้ยในตลำด

	 บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย	โดยบริษัทมีกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ซึ่งอำยุตรำสำรส่วนใหญ่ไม่เกิน	5	ปี	และ

ก�ำหนดให้มีกำรติดตำมอำยุเฉลี่ยของตรำสำรหนี้ที่ลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม	ดังนั้น	ผลกระทบต่อมูลค่ำตรำสำรจำกอัตรำดอกเบี้ยจึงไม่สูง	

นอกจำกนี้	 บริษัทจะประเมินผลกระทบจำกอัตรำดอกเบี้ยต่อมูลค่ำของตรำสำรที่ลงทุนโดยกำรทดสอบภำวะวิกฤต	 (Stress	 test)	 เพื่อให้บริษัท

ก�ำหนดสัดส่วนและอำยุเฉลี่ยของตรำตรำสำรหนี้ที่ลงทุนอย่ำงเหมำะสม

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 และ	 2560	 สินทรัพย์และหนี้สินที่ส�ำคัญสำมำรถจ�ำแนกตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย	 และส�ำหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ที่ครบก�ำหนด	 หรือวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่	 (หำกวันที่มีกำรก�ำหนด

อัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

2560

ข้อสมมติ																															

ที่เปลี่ยนแปลง

ภำระผูกพันด้ำน													

สินไหมทดแทนที่

เปลี่ยนแปลงก่อนกำรรับ

ประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

ภำระผูกพันด้ำน												

สินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลง

หลังกำรรับประกันภัยต่อเพิ่ม	

(ลด)

(พันบำท)

อัตรำส่วนกำรพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่ำสุด +10% 50,057 39,954

อัตรำส่วนกำรพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่ำสุด -10% (48,596) (38,520)

2561 2560

อัตรำ

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำ

ตลำด

อัตรำ

ดอกเบี้ย

คงที่

ไมม่ดีอกเบีย้ รวม

อัตรำ

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำ

ตลำด

อัตรำ

ดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

(พันบำท)

สินทรัพย์

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ

เงินสด

220,392 30,000 512,965 763,357 196,436 30,000 77,883 304,319

เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ - - 1,093,957 1,093,957 - - 976,239 976,239

สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ	 - - 152,672 152,672 - - 195,466 195,466

ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ - - 18,505 18,505 - - 27,546 27,546

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 8,239,339 3,677,028 11,916,367 - 6,723,491 5,025,712 11,749,203

เงินให้กู้ยืม - 3,862 	- 3,862 - 5,223 - 5,223
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 26.6 คว�มเสี่ยงจ�กเงินตร�ต่�งประเทศ

	 บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ	ซึ่งเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำและกำรขำยสินค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	บริษัท

ได้ท�ำสัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ	ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวจะมอีำยไุม่เกินหนึง่ปี	เพือ่ป้องกันควำมเสีย่งของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำร

เงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ	ณ	วันที่รำยงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรซื้อและขำยสินค้ำที่

เป็นเงินตรำต่ำงประเทศในงวดถัดไป	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอันเป็นผลมำจำกกำรมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงิน

ตรำต่ำงประเทศดังนี้

2561 2560

อัตรำ

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำ

ตลำด

อัตรำ

ดอกเบี้ย

คงที่

ไมม่ดีอกเบีย้ รวม

อัตรำ

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำ

ตลำด

อัตรำ

ดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

(พันบำท)

หนี้สิน

หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย - - 7,891,362 7,891,362 - - 7,239,801 7,239,801

เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - 81,189 81,189 - - 91,766 91,766

2561

ภำยใน	1	ปี เกิน	1	ปี	แต่ภำยใน	5	ปี หลังจำก	5	ปี รวม อัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

(พันบำท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 30,000 - - 30,000 0.90

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 4,403,844 3,485,994 349,501 8,239,339 2.77

เงินให้กู้ยืม 38 3,019 805 3,862 4.83

2560

ภำยใน	1	ปี เกิน	1	ปี	แต่ภำยใน	5	ปี หลังจำก	5	ปี รวม อัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

(พันบำท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 30,000 - - 30,000 0.90

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,885,982 3,695,807 141,702 6,723,491 2.91

เงินให้กู้ยืม 85 2,240 2,898 5,223 4.77

2561 2560

(พันบำท)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 364,997 2,450

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสกุลเงินตรำต่ำงประเทศอื่น 65,921 26,910

ตรำสำรทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 307,446 452,453

ตรำสำรทุนสกุลเงินตรำต่ำงประเทศอื่น 154,089 340,120

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง												 892,453 821,933

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ																																	 493,358 401,728

ยอดคว�มเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  493,358 401,728
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 26.7 คว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อ

	 ควำมเส่ียงจำกกำรให้สนิเช่ือ	คอืควำมเส่ียงทีบ่ริษัทอำจได้รับควำมเสียหำยอนัสบืเนือ่งมำจำกกำรทีคู่ส่ญัญำของบริษัทจะไม่สำมำรถปฏบิตัิ

ตำมภำระผูกพันได้	 บริษัทมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้ำงรับและเงินให้กู้ยืม	 ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงนี้

โดยก�ำหนดนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม	ดังนั้น	บริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สิน

เช่ือ	นอกจำกนี	้ควำมเสีย่งเก่ียวกับกำรกระจกุตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจำกเบีย้ประกันภยัค้ำงรับไม่มสีำระส�ำคญั	เนือ่งจำกผูเ้อำประกันภยัของบริษัท

กระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกันและภูมิภำคต่ำง	ๆ	ในประเทศ	จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำม

บัญชีหักด้วยส�ำรองเผื่อผลขำดทุนตำมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

	 บริษัทจึงได้จัดกำรควำมเสี่ยงโดยกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกตัวแทน	โดยพิจำรณำสถำนภำพทำงกำรเงิน	ประวัติในกำรประกอบ

ธุรกิจ	และควำมสำมำรถในกำรช�ำระเบี้ย	ตลอดจนก�ำหนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค�้ำประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทเป็นผู้ก�ำหนด	

นอกจำกนั้น	ยังได้มีกำรพิจำรณำ	“Credit	Rating”	ทั้งกำรประกันภัยต่อและกำรลงทุนโดยบริษัท	

 26.8 คว�มเสี่ยงจ�กสภ�พคล่อง

	 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง	 คือควำมเส่ียงที่บริษัทจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด	 เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยน

สินทรัพย์เป็นเงินสดได้	หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินได้เพียงพอตำมควำมต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม	ซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยได้

ควำมเส่ียงสภำพคล่องเกิดจำกกำรทีบ่ริษัทไม่สำมำรถช�ำระหนีส้นิหรือภำระผกูพันเมือ่ถึงก�ำหนด	เนือ่งจำกไม่สำมำรถเปลีย่นสินทรัพย์เป็นเงินสด

ได้	หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอ	หรือสำมำรถจัดหำเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่ำที่จะยอมรับได้	ดังนั้น	นอกจำกกำรถือเงินสด

และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	 บริษัทยังเน้นให้ควำมส�ำคัญกับสภำพคล่องในกำรตัดสินใจลงทุน	 โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูง	

สำมำรถขำยเปลี่ยนมือได้ ในตลำดรอง	(Secondary	market)	หรือสำมำรถไถ่ถอนก่อนครบก�ำหนดอำยุได้	เช่น	เงินฝำกประจ�ำ	เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อ

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรจ่ำยช�ำระหนี้ระยะสั้นในส่วนที่ไม่สำมำรถประมำณกำรได้ล่วงหน้ำ	

	 กำรวิเครำะห์ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนสุทธิจำกรับประกันภัยต่อ	ตำมข้อมูลที่คำดว่ำจะครบก�ำหนด	มีดังนี้

 26.9 มูลค่�ต�มบัญชีและมูลค่�ยุติธรรม  

	 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

	 นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทหลำยรำยกำรก�ำหนดให้มกีำรวัดมลูค่ำยตุธิรรม	ทัง้สนิทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงินและ

ไม่ใช่ทำงกำรเงิน

	 บริษัทก�ำหนดกรอบแนวคดิของกำรควบคมุเก่ียวกับกำรวัดมลูค่ำยตุธิรรม	กรอบแนวคดินีร้วมถึงกลุม่ผูป้ระเมนิมลูค่ำซ่ึงมคีวำมรับผดิชอบ

โดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ	รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ	3	

	 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดขึ้นประจ�ำส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินทำงกำรเงิน	ถูกจัดประเภทในระดับที่แตกต่ำงกันของล�ำดับชั้นของมูลค่ำ

ยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ ในกำรประเมินมูลค่ำ	นิยำมของระดับต่ำงๆ	มีดังนี้

	 •	ข้อมูลระดับ	1	 เป็นรำคำเสนอซื้อขำย	(ไม่ต้องปรับปรุง)	ในตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน	อย่ำงเดียวกัน

	 •	ข้อมูลระดับ	2	 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง	(เช่น	รำคำขำย)	หรือโดยอ้อม	(เช่น	ได้มำจำกรำคำ)	ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สิน	

	 	 	 	 	 	 นั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1

	 •	ข้อมูลระดับ	3	 เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้	(ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)

	 ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินรวมถึงล�ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรม	 แต่ไม่รวม

ถึงกำรแสดงข้อมูลมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหำกมูลค่ำตำมบัญชีใกล้

เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงสมเหตุสมผล

2561 2560

(พันบำท)

ไม่เกิน	1	ปี 2,118,220 2,099,683

เกินกว่ำ	1	ปี	ถึง	5	ปี 192,424 314,342

เกินกว่ำ	5	ปี	 126,312 91,792

รวม 2,436,956 2,505,817
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 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 

มูลค่ำยุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

(พันบำท)

31	ธันวำคม	2561

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินลงทุนเผื่อขำย

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 128,174 - - 128,174

ตรำสำรทุน 1,063,696 - 4,080 1,067,776

ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 389,629 - - 389,629

หน่วยลงทุน 1,372,530 639,842 - 2,012,372

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 71,906 - - 71,906

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ์ 32 - - 32

ตรำสำรอนุพันธ์

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - 3,820 - 3,820

รวม 3,025,967 643,662 4,080 3,673,709

หนี้สินทำงกำรเงิน

ตรำสำรอนุพันธ์

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 3,717 - 3,717

รวม - 3,717 - 3,717

มูลค่ำยุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

(พันบำท)

31	ธันวำคม	2560

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินลงทุนเผื่อขำย

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 250,289 - - 250,289

ตรำสำรทุน 1,743,815 - - 1,743,815

ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 741,714 - - 741,714

หน่วยลงทุน 1,791,753 438,663 - 2,230,416

หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ 50,859 - - 50,859

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1,480 - - 1,480

ตรำสำรอนุพันธ์

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ - 6,148 - 6,148

รวม 4,579,910 444,811 - 5,024,721
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 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 

 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

	 วิธกีำรก�ำหนดมลูค่ำยตุธิรรมข้ึนอยูกั่บลกัษณะของเคร่ืองมอืทำงกำรเงิน	โดยบริษัทมกีำรประมำณกำรมลูค่ำยตุธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำร

เงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

	 ก)	 เงินฝำกสถำบันกำรเงินและตั๋วเงิน	ซึ่งมีระยะเวลำครบก�ำหนดเหลือน้อยกว่ำ	90	วัน	มูลค่ำยุติธรรมถือตำมรำคำที่แสดงในงบแสดง

ฐำนะกำรเงิน	ส่วนที่เกิน	90	วัน	ประมำณโดยวิธีกำรหำส่วนลดกระแสเงินสด	โดยพิจำรณำอัตรำดอกเบี้ยปัจจุบันและอำยุสัญญำคงเหลือ

	 ข)	เงินลงทุนในตรำสำรหนี้แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด	หรือค�ำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำร

หนี้ไทย

	 ค)	 เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด	 กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ใน

ควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณโดยใช้มูลค่ำทำงบัญชี	(book	value)	และเทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต

	 ง)	เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำดหรือค�ำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ	ณ	สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของงวดที่

เผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน

	 จ)	 มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่มีควำมเสี่ยงที่มีสำระส�ำคัญของกำรให้สินเชื่อถือตำมจ�ำนวนเงินที่

แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ	ส�ำหรับมลูค่ำยตุธิรรมของเงินให้กู้ยมืที่ใช้อตัรำดอกเบีย้แบบคงทีป่ระมำณโดยใช้วิธีหำส่วนลดกระแสเงนิสด	โดย

ใช้อัตรำดอกเบี้ยปัจจุบัน	

มูลค่ำตำมบัญชี

มูลค่ำยุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

(พันบำท)

31	ธันวำคม	2561

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 763,357 763,357 - - 763,357

ตรำสำรหนี้ 5,543,947 - 5,591,988 - 5,591,988

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีระยะเวลำ

			ครบก�ำหนดเกินกว่ำ	3	เดือนนับแต่

			วันได้มำ 2,695,392 2,695,392 - - 2,695,392

เงินลงทุนทั่วไป 7,139 - - 316,929 316,929

เงินให้กู้ยืม 3,862 - 3,862 - 3,862

มูลค่ำตำมบัญชี

มูลค่ำยุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

(พันบำท)

31	ธันวำคม	2560

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 304,319 304,319 - - 304,319

ตรำสำรหนี้ 4,281,399 - 4,393,897 - 4,393,897

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีระยะเวลำ

			ครบก�ำหนดเกินกว่ำ	3	เดือนนับแต่

			วันได้มำ 2,442,092 2,442,092 - - 2,442,092

เงินลงทุนทั่วไป 7,139 - - 272,003 272,003

เงินให้กู้ยืม 5,223 - 5,223 - 5,223
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	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ตรำสำรทุนที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขำยจ�ำนวน	4.1	ล้ำนบำทได้โอนจำกระดับ	1	ไประดับ	3	เนื่องจำกรำคำเสนอ

ซื้อขำยในตลำดไม่สำมำรถจัดหำได้เป็นประจ�ำอีกต่อไป	ทั้งนี้ไม่มีกำรโอนระหว่ำงระดับ	1	และระดับ	2	ของล�ำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับปีสิ้น

สุดวันที่	31	ธันวำคม	2561

 27 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองว�งไว้กับน�ยทะเบียน

	 27.1	บริษัทได้น�ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้วำงเป็นประกันไว้กับนำยทะเบียนเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.	2551	มีดังนี้

	 27.2		 บริษัทได้น�ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้เป็นเงินส�ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียนเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่ง

เสริมกำรประกอบธรุกิจประกันภยั	เร่ือง	อตัรำ	หลกัเกณฑ์	และวิธกีำรวำงเงนิส�ำรองส�ำหรับเบีย้ประกันภยัทีย่งัไม่ตกเป็นรำยได้ของบริษัทประกัน

วินำศภัย	พ.ศ.	2557	มีดังนี้

 

 28 ทรัพย์สินที่มีข้อจำ�กัดและภ�ระผูกพัน

 

	 นอกจำกนี้	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทได้วำงพันธบัตรรัฐบำลและสลำกออมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีจ�ำนวน	4.8	ล้ำนบำท	(2560:	

12.3	ล้ำนบำท)	เป็นหลักทรัพย์ในกำรยื่นประกันตัวกรณีที่ผู้เอำประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหำ

 29 เงินสมทบกองทุนประกันวิน�ศภัย

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	ยอดสะสมเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย	มีจ�ำนวนดังนี้

 

รำคำตำมบัญชี รำคำตรำ รำคำตำมบัญชี รำคำตรำ

(พันบำท)

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ 14,522 14,000 14,690 14,000

2561 2560

รำคำตำมบัญชี รำคำตรำ รำคำตำมบัญชี รำคำตรำ

(พันบำท)

ตรำสำรหนี้รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 1,092,251 1,083,000 914,862 910,000

2561 2560

(พันบำท)

เงินฝำกธนำคำรที่ใช้เป็นหลักประกัน

-	เงินเบิกเกินบัญชี 20,000 20,000

-	กำรใช้ไฟฟ้ำและวิทยุสื่อสำร 2,000 2,000

-	กำรปล่อยตัวผู้ต้องหำตำมสัญญำประกันภัยรถยนต์ 250 250

-	หนังสือค้�ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำร 8,142 4,842

รวม 30,392 27,092

2561 2560

(พันบำท)

ณ	วันที่	1	มกรำคม 170,367 148,081

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 26,179 22,286

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 196,546 170,367
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 30 ภ�ระผูกพันกับบุคคลหรือกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 (ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

 

	 บริษัทได้ท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำรส�ำนักงำนและบริกำรอื่น	ๆ

 (ข) ภาระผูกพันอื่น ๆ

		 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรที่ยังไม่ได้ ใช้จ�ำนวน	4.2	ล้ำนบำท	(2560:	0.8	ล้ำนบำท)	ซึ่งเกี่ยว

เนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท

 31 หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับค่ำสินไหมทดแทนตำมปกติของธุรกิจโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องรวมเป็นจ�ำนวน

เงินประมำณ	742.0	ล้ำนบำท	(2560:		773.7	ล้ำนบำท)	ซึ่งผลของกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำวยังไม่สิ้นสุด	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทได้บันทึกส�ำรองค่ำ

สินไหมทดแทนส�ำหรับผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนประมำณ	199.7	ล้ำนบำท	(2560:	186.9	ล้ำนบำท)	ไว้แล้วในงบกำรเงิน	ซึ่งผู้บริหำร

ของบริษัทเชื่อว่ำส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนที่บริษัทบันทึกนั้นมีจ�ำนวนเพียงพอส�ำหรับผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นดังกล่ำว

 32 เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

	 เมื่อวันที่	20	กุมภำพันธ์	2562	ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท	เพื่อพิจำรณำและ

อนุมัติจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี	2561	ในอัตรำหุ้นละ	2.03	บำท	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	406	ล้ำนบำท

 33 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ยังไม่ได้ใช้    

	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ก่ียวกับกำรด�ำเนนิงำนของบริษัท	ซ่ึงคำดว่ำจะมผีลกระทบทีม่สีำระส�ำคญัต่องบ

กำรเงินของบริษัทเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะ

เวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	ในปีดังต่อไปนี้

 

	 *	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน

2561 2560

(พันบำท)

ภำยในหนึ่งปี 31,699 29,570

หลังจำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี 29,609 24,857

หลังจำกห้ำปี 731 883

รวม 62,039 55,310

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน เรื่อง มีผล

บังคับใช้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบันที่	4	

(ปรับปรุง	2561)	

สัญญำประกันภัย 2562

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	7* กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน 2563

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	9* เครื่องมือทำงกำรเงิน 2563

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	15 รำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ 2562

มำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	32* กำรแสดงรำยกำรส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน 2563

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	16* กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 2563

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	19* กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 2563

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่	22 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ำยล่วงหน้ำ 2562
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 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	 15	 ให้หลักกำรโดยรวมในกำรรับรู้รำยได้	ทั้งจ�ำนวนเงินและช่วงเวลำที่รับรู้	 โดยรำยได้จะรับรู้

เมื่อ	(หรือ	ณ	ขณะที่)	กิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำด้วยมูลค่ำของรำยได้ที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับ

	 บริษัทได้ประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ฉบับที่	 15	 เป็นคร้ังแรกต่องบ

กำรเงินของบริษัท	ซึ่งคำดว่ำไม่มีผลกระทบที่มีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทในงวดแรกที่ถือปฏิบัติ

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำนี้ให้ข้อก�ำหนดเก่ียวกับนยิำมสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำง	กำรเงนิตลอดจนกำรรับรู้	กำรวัด

มูลค่ำ	กำรด้อยค่ำและกำรตัดรำยกำร	รวมถึงหลักกำรบัญชีของอนุพันธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง	

	 ขณะนีผู้บ้ริหำรก�ำลงัพิจำรณำถึงผลกระทบทีอ่ำจเกิดข้ึนจำกกำรถือปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ

เป็นครั้งแรกต่องบกำรเงินของบริษัท

 34 ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่

	 รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560		และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	

2560	ซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงินปี	2561	เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเปรียบเทียบ	ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรน�ำเสนองบ

กำรเงินปี	2561	กำรจัดประเภทรำยกำรที่มีสำระส�ำคัญมีดังนี้

 

 

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่นี้	เนื่องจำกผู้บริหำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทมำกกว่ำ

2560

ก่อนจัดประเภท

รำยกำรใหม่

จัดประเภทรำยกำรใหม่ หลังจัดประเภท

รำยกำรใหม่

(พันบำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

			ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

สินทรัพย์

ลูกหนี้เงินลงทุน - 38,194 38,194

สินทรัพย์อื่น 255,735 (38,194) 217,541

หนี้สิน

เจ้ำหนี้เงินลงทุน - 3,272 3,272

หนี้สินอื่น 968,780 (3,272) 965,508

-

2560

ก่อนจัดประเภท

รำยกำรใหม่

จัดประเภทรำยกำรใหม่ หลังจัดประเภท

รำยกำรใหม่

(พันบำท)

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

			ส�ำหรับสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560

ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้	 (90,681) (36,595) (127,276)

			เพิ่มจำกปีก่อน -

ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 36,595 36,595

			ของผู้เอำประกันภัยต่อเพิ่มจำกปีก่อน

ค่ำสินไหมทดแทน 5,360,630 13,095 5,373,725

ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อ (189,487) (13,095) (202,582)

-



123รายงานประจำาปี 2561 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ส�ข�/ศูนย์บริก�ร   ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

สำขำหลัก			

สำขำบำงแค 995,	523	ถ.กำญจนำภิเษก	ข.	หลักสอง	ข.	บำงแค	กทม.	10250 02-4543960-6

สำขำศรีย่ำน	 179	ถ.พิชัย	ข.ถนนนครไชยศรี	ข.ดุสิต	กทม.	10300	(อำคำรโปร่ง-ศรี) 02-2417955-8

สำขำดอนเมือง 161/16-18	ซอยวิภำวดีรังสิต	76	ข.สนำมบิน	ข.ดอนเมือง	กทม.	10210 02-5334050	,5334053

สำขำรัตนำธิเบศร์ 9/7-8	หมู่ที่	5	ถ.รำชพฤกษ์	ต.บำงรักน้อย	อ.เมือง	นนทบุรี	11000 02-5958011,8030,8032

สำขำพระรำม	3 966/9	ซอยวัดจันทร์ใน/ประดู่	1	ถ.พระรำม	3	ข.บำงโคล่	ข.บำงคอแหลม	กทม.	10120		 02-2948257-61

สำขำอุดมสุข 761-761/1	ซอยสุขุมวิท	103	ถ.สุขุมวิท	103		แขวงบำงจำก	ข.พระโขนง	กทม.	10250 02-3613139

สำขำสุทธิสำร 1303,1305		ถ.สุทธิสำรวินิจฉัย	ข.ดินแดง	ข.ดินแดง	กทม.		10400 02-2754857,59

สำขำเทพำรักษ์ 2129		หมู่ที่	7		ถ.เทพำรักษ์		ต.เทพำรักษ์			อ.เมือง		สมุทรปรำกำร		10270 02-3622137-40

สำขำหลักสี่ เลขที่	78/10-11	(ชั้น1)	ถ.แจ้งวัฒนะแขวงอนุสำวรีย์	ข.บำงเขน		กทม.	10220	(อำคำรศูนย์กำรค้ำ	MaxValu	Laksi) 02-5218733-5	,	02-5218713

สำขำร่มเกล้ำ 75/7	ซอยร่มเกล้ำ	1	ข.แสนแสบ	ข.มีนบุรี	กทม.	10510 02-5438815

สำขำย่อยล�ำลูกกำ 169/4	หมู่ที่	3	ถ.ล�ำลูกกำคลองสอง	ต�ำบลคูคต	อ�ำเภอล�ำลูกกำ	จังหวัดปทุมธำนี	12150 02-5324140-1

สำขำอรุณอมรินทร์ 16/1-2		ถ.อรุณอมรินทร์	ข.อรุณอมรินทร์	ข.บำงกอกน้อย	กทม.	10700 02-4340151-4

สำขำเมกำ	บำงนำ 39	หมู่ที่	6	อำคำรศูนย์กำรค้ำเมกำบำงนำ	ชั้น	1	ห้อง	1754	ถ.บำงนำ-ตรำด	ต.บำงแก้ว	อ.บำงพลี	สมุทรปรำกำร	10540 02-1051863-5

สำขำย่อย	พุทธมณฑลสำย	2 612/3	ถ.พุทธมณฑลสำย	2		ข.บำงไผ่	ข.บำงแค	กทม.	10160 02-4103508	,	02-4103531		

สำขำย่อยห้ำง	

ชื่อสำขำ ที่อยู่ เบอร์โทร

สำขำย่อย	แฟชั่นไอส์แลนด์	

ฝั่งพระอำทิตย์

587,589		ห้อง	KIFKS202	อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์	(ฝั่งบิ๊กซี)	ชั้น	2	หมู่ที่	7	ถ.รำมอินทรำ	ข.คันนำยำว	

ข.คันนำยำว	กทม.	10230

085-6617660

สำขำย่อย	ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต 94	ห้อง	PKT.BF.SHP003		ถ.พหลโยธิน	ข.ประชำธิปัตย์	ข.ธัญบุรี	ปทุมธำนี	12110 081-7546557

สำขำย่อย	แฟชั่นไอส์แลนด์	ฝั่ง

พระจันทร์

587,589	ห้อง	KIFKS206	อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์	(ฝั่งโรบินสัน)	ชั้น	2	ถ.รำมอินทรำ	ข.คันนำยำว	ข.คันนำยำว			กทม.	

10230

085-6617659

สำขำย่อย	บิ๊กซี	ดำวคะนอง 1050	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำดำวคะนอง	ชั้น	2	ถ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน	ข.บุคโล	ข.ธนบุรี	

กทม.	10600

085-6618012

สำขำย่อย	เซ็นทรัล	พระรำม	2 160	ห้อง	KG07	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล	พระรำม	2	ชั้น	G	ถ.พระรำมที่	2	ข.แสมด�ำ	ข.บำงขุนเทียน	กทม.	10150 085-6617896

สำขำย่อย	เซ็นทรัลพลำซำ	พระรำม	3 79,	79/1-2,	79/4-333	ชั้น	4	ห้อง	RMU406	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	พระรำม	3		ถ.สำธุประดิษฐ์	ข.	ช่องนนทรี		ข.ยำนนำวำ	

กทม.	10120

085-6618040

สำขำย่อย	ดิ	โอลด์	สยำมพลำซ่ำ 12	ชั้น	1	ถ.บูรพำ	ข.วังบูรพำภิรมย์	ข.พระนคร	กทม.	10200 085-6617607

สำขำย่อย	เซ็นทรัลรัตนำธิเบศร์ 68/100,	68/919		หมู่ที่	8	ถ.รัตนำธิเบศร์	ต.บำงกระสอ	อ.เมือง	นนทบุรี	11000 085-6618037

สำขำย่อย	บิ๊กซีสะพำนควำย		 618/1	ชั้น	B	เลขที่	BCL002	ถ.พหลโยธิน	ข.สำมเสนใน	ข.พญำไท	กทม.	10400	 085-6617657

สำขำย่อย	อิมพีเรียล	เวิลด์	ส�ำโรง	 999	ชั้นใต้ดิน	หมู่ที่	1	ถ.สุขุมวิท		ต.ส�ำโรงเหนือ	อ.เมืองสมุทรปรำกำร	สมุทรปรำกำร	10270 085-4851954

สำขำย่อย	เซ็นทรัล	บำงนำ		 1091,1093		ชั้น	BO		หมู่ที่	12	ถ.บำงนำ-ตรำด	ข.บำงนำ	ข.บำงนำ	กทม.	10260 085-6617895

สำขำย่อย	บิ๊กซี	ลำดพร้ำว		 2539	ชั้น	1	ถ.ลำดพร้ำว	ข.วังทองหลำง	ข.วังทองหลำง		กทม.	10310 085-6617655

สำขำย่อย	บิ๊กซี	สุขสวัสดิ์		 94	หมู่ที่	18	ต.บำงพึ่ง		อ.พระประแดง	สมุทรปรำกำร	10130 085-6617804

สำขำย่อย	โรบินสัน	บำงรัก	 1522		ชั้น	1F	ถ.เจริญกรุง	ข.บำงรัก	ข.บำงรัก	กทม.	10500 085-4851950

สำขำย่อย	เยส		บำงพลี 201/ข	หมู่ที่	1	ถ.เทพำรักษ์	ต.บำงเสำธง	อ.บำงเสำธง	สมุทรปรำกำร	10540 085-6617891

สำขำย่อย	ศูนย์รำชกำรเฉลิม

พระเกียรติฯ	แจ้งวัฒนะ

120	อำคำรรัฐประศำสนภักดี	ชั้น	1	ห้อง	BM-1-064	หมู่ที่	3	ถ.แจ้งวัฒนะ	ข.ทุ่งสองห้อง	ข.หลักสี่	กทม.	10210 081-9188941

สำขำย่อย	โครงกำรศูนย์กำรค้ำ	

มำร์เก็ต	เพลส	บำงบอน

6	ห้อง	A21	อำคำรโครงกำรศูนย์กำรค้ำ	มำร์เก็ต	เพลส	บำงบอน		ถ.บำงขุนเทียน	ข.บำงบอน	ข.บำงบอน	กทม.	10150 085-6618041

สำขำย่อย	เอสพละนำด 99	ศูนย์กำรค้ำเอสพละนำด	ชั้น	M	ถ.รัชดำภิเษก	ข.ดินแดง	ข.ดินแดง	กทม.	10400 084-4386197

สำขำย่อย	เดอะพำซิโอ	ลำดกระบัง 318/5	ห้อง	PF-45	ศูนย์กำรค้ำเดอะพำซิโอ	ชั้น	1	ถ.ลำดกระบัง	ข.ลำดกระบัง	ข.ลำดกระบัง	กทม.	10520 085-4825621	

สำขำย่อย	เดอะวอล์ค	รำชพฤกษ์ 189/1	ห้อง	129		อำคำร	THE	WALK	สำขำรำชพฤกษ์	ชั้น	1	หมู่	2		ต.บำงขุนกอง		อ.บำงกรวย	นนทบุรี		11130 085-4893877

สำขำย่อย	ไอเพลส	ลำดกระบัง 1	ห้อง	S113	ชั้น	1	อำคำรศูนย์บริกำรผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง	ไอเพลส	ไลฟสเคปเซ็นเตอร์	

ซอยฉลองกรุง	31		ข.ล�ำปลำทิว	ข.ลำดกระบัง	กทม.	10520

081-3729587

สำขำย่อย	ไอที	สแควร์ 333/100	ห้อง	AEX-61	อำคำรหลักสี่พลำซ่ำ	ชั้น	1	หมู่	4	ถ.แจ้งวัฒนะ	ข.ตลำดบำงเขน		ข.หลักสี่	กทม.	10210 085-6617880

สำขำย่อย	อิมพีเรียลเวิลด์	

ส�ำโรง	(2)

999	รหัสพื้นที่	SH-I-1-033	อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำอิมพีเรียลเวิลด์	ส�ำโรง	ชั้น	1		หมู่	1	ถ.สุขุมวิท		ต.ส�ำโรงเหนือ	

อ.เมืองสมุทรปรำกำร	สมุทรปรำกำร	10270

081-9274928

สำขำย่อย	บิ๊กซี	วงศ์สว่ำง 888	ห้องี่	106	อำคำรวงศ์สว่ำง	ทำวน์เซ็นเตอร์	ชั้น	AC		ถ.พิบูลย์สงครำม	ข.บำงซื่อ	ข.บำงซื่อ	กทม.	10800 085-6618016

สำขำย่อย	ปิยรมย์	 3079/25	ห้อง	KIA101	อำคำรศูนย์กำรค้ำปิยรมย์	เพลส	ถ.สุขุมวิท	ข.บำงจำก	ข.พระโขนง	กทม.	10260 084-7003258

สำขำย่อย	เดอะเซอร์เคิล	รำชพฤกษ์ 39	ห้อง	M48	อำคำร	เดอะ	เซอร์เคิล	รำชพฤกษ์	ถนนรำชพฤกษ์	ข.บำงระมำด	ข.ตลิ่งชัน	กทม.	10170 084-3883175

สำขำย่อย	สัมมำกรเพลส	รังสิต 819/1-3		ห้อง	EX04	อำคำร	Pure	Place	รังสิต	คลอง	2		ถ.รังสิต-นครนำยก	ต.ประชำธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	ปทุมธำนี	12110 081-3769810

สำขำย่อย	ซีคอนสแควร์ 55	ห้อง	3055B	ชั้น	3	อำคำรศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์	ถ.ศรีนครินทร์	ข.หนองบอน	ข.ประเวศ	กทม.	10250 081-8327978

สาขาและศูนย์บริการ
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สำขำย่อย	สนำมบินน้�ำ 146	ห้อง	CS.4	ชั้น	1	ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี		ต.ท่ำทรำย		อ.เมืองนนทบุรี		นนทบุรี		11000 081-8337103

สำขำย่อย	บิ๊กซี	แจ้งวัฒนะ 55	ห้อง	3055B	ชั้น	3	อำคำรศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์		ถ.ศรีนครินทร์	ข.หนองบอน	ข.ประเวศ		กทม.	10250 085-6617860

สำขำย่อย	ซีคอน	บำงแค 607	ห้อง	330B	อำคำรศูนย์กำรค้ำ	ซีคอนบำงแค	ชั้น	3		ถ.เพชรเกษม	ข.บำงหว้ำ	ข.ภำษีเจริญ	กทม.	10160 089-2062788

สำขำย่อย	พำรำไดซ์	พำร์ค 61	ห้อง	K02C005	ชั้น	2	อำคำรพำรำไดซ์	พำร์ค		ถ.ศรีนครินทร์	ข.หนองบอน	ข.ประเวศ	กทม.	10250 081-8338537

สำขำย่อย	บิ๊กซี	พระรำม	2 127	ห้อง	GBB017	อำคำรศูนย์กำรค้ำ	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำพระรำม	2	ชั้น	G	ถ.พระรำมที่	2	

ข.แสมด�ำ	ข.บำงขุนเทียน	กทม.	10150

085-6617870

สำขำย่อย	แม็กซ์แวลู	นวมินทร์ 700/29	อำคำรศูนย์กำรค้ำอิออน	(ไทยแลนด์)	สำขำนวมินทร์	ชั้น	1	หมู่ที่	10	ข.คลองกุ่ม	ข.บึงกุ่ม	กทม.	10240 089-8163695

สำขำย่อย	สัมมำกร	เพลส	รำชพฤกษ์ 62/28	ห้อง	C14	อำคำรศูนย์กำรค้ำเพียวเพลสรำชพฤกษ์	หมู่	1	ต.อ้อมเกร็ด		อ.ปำกเกร็ด	นนทบุรี		11120 081-9186196

สำขำย่อย	เพียวเพลส	สัมมำกร 86/1	ห้อง	A105/3	อำคำรศูนย์กำรค้ำเพียวเพลส	รำมค�ำแหง	110	ชั้น	1	ถ.รำมค�ำแหง	ข.สะพำนสูง	ข.สะพำนสูง	กทม.	10240 089-9257510

สำขำย่อย	บิ๊กซี	บำงนำ 111	ห้อง	2CR211	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำบำงนำ	ชั้น	2	ถ.บำงนำ-ตรำด	ข.บำงนำ	ข.บำงนำ	กทม.	10260 085-6617608

สำขำย่อย	เดอะมอลล์	บำงกะปิ 3522	ห้อง	D16	อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์สำขำบำงกะปิ	ชั้น	1	ถ.ลำดพร้ำว	ข.คลองจั่น	ข.บำงกะปิ	กทม.	10240 081-9081565

สำขำย่อย	บิ๊กซี	รัตนำธิเบศร์ 6	ห้อง	GC005	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สำขำรัตนำธิเบศร์	ชั้น	G-IN	หมู่	6	ต.เสำธงหิน	อ.	บำงใหญ่	นนทบุรี		11140 081-9380070

สำขำย่อย	บิ๊กซี	ดอนเมือง 1	ห้อง	GCL104	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำดอนเมือง	ชั้น	G-IN	ซอยพหลโยธิน	50	ถ.พหลโยธิน

ข.อนุสำวรีย์	ข.บำงเขน	กทม.	10220

085-6618010

สำขำย่อย	เดอะมอลล์	บำงแค 275	ห้อง	A4-A5	อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์สำขำบำงแค	ชั้น	3	หมู่	1	ถ.เพชรเกษม	ข.บำงแคเหนือ	ข.บำงแค	กทม.		10160 085-6617801

สำขำย่อย	บิ๊กซี	บำงพลี 89	ห้อง	2CRB203	ชั้น	2	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำบำงพลี	หมู่	9	ถ.เทพำรักษ์กิโลเมตร	13	

ต.บำงพลีใหญ่	อ.บำงพลี	สมุทรปรำกำร	10540

085-6617656

สำขำย่อย	บิ๊กซี	ปำกน้�ำ 498/1	ห้อง	2CN004	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำสมุทรปรำกำร	ชั้น	2	ถ.สุขุมวิท	ต.ปำกน้�ำ		

อ.เมืองสมุทรปรำกำร		สมุทรปรำกำร	10280

085-4851945

สำขำย่อย	บิ๊กซี	รำษฎร์บูรณะ 19	ห้อง	GCR006	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำรำษฎร์บูรณะ	ชั้น	G-IN	หมู่	9	ถ.รำษฎร์บูรณะ	ข.บำงปะกอก		

ข.รำษฎร์บูรณะ	กทม.	10140

085-6617809

สำขำย่อย	เซ็นทรัล	แจ้งวัฒนะ 99,	99/9	ห้อง	K309	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	แจ้งวัฒนะ	ชั้น	3	หมู่	2	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.บำงตลำด	อ.ปำกเกร็ด		นนทบุรี	11120 085-6618029

สำขำย่อย	เมืองทองธำนี 101-101/1	ห้อง	T37	โครงกำร	Easy	Avenue	ถ.ป๊อปปูล่ำ	ต.บ้ำนใหม่		อ.ปำกเกร็ด	นนทบุรี		11120 081-9362138

สำขำย่อย	บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ำ	สุขำภิบำล	

3

1245	ห้อง	2CR211	ชั้น	2		อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำสุขำภิบำล	3	(2)	ถ.รำมค�ำแหง	ข.หัวหมำก	ข.บำงกะปิ	กทม.	

10240

092-2642380

สำขำย่อย	บิ๊กซี	เพชรเกษม 1759	ห้อง	GCN027	ชั้น	G-IN	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำเพชรเกษม	ถ.เพชรเกษม	ข.หลักสอง	ข.บำงแค	กทม.	

10160

085-6618042

สำขำย่อย	บิ๊กซี	เคหะร่มเกล้ำ 8/1	ห้อง	GCR112	ชั้น	G-IN	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำเคหะร่มเกล้ำ	ถ.เคหะร่มเกล้ำ	

ข.คลองสองต้นนุ่น	ข.ลำดกระบัง	กทม.	10520

092-2843173

สำขำย่อย	บิ๊กซี	มำร์เก็ต	หทัยรำษฎร์ 458,	458/1-2	ห้อง	GCR	113	ชั้น	1	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำหทัยรำษฎร์	ถ.เลียบคลองสอง	

ข.บำงชัน	ข.คลองสำมวำ	กทม.	10510

061-4107140

สำขำย่อย	เดอะมอลล์	งำมวงศ์วำน 30/39-50,	30/639		ห้อง	D3	อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	สำขำงำมวงศ์วำน	ชั้น	2	หมู่	2	ต.บำงเขน	อ.เมืองนนทบุรี			นนทบุรี	11000 061-4107390

สำขำย่อย	บิ๊กซี	มำร์เก็ต	สำยไหม 89-89/3		ห้อง	GCR	112	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำสำยไหม	ชั้น	1	หมู่	3	ข.สำยไหม	ข.สำยไหม			กทม.	10220 061-4107403

สำขำย่อย	บิ๊กซี	ศรีนครินทร์ 425	ห้อง	2CR216/1	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำศรีนครินทร์	ชั้น	2		หมู่	5	ถ.ศรีนครินทร์	ต.ส�ำโรงเหนือ		อ.เมือง

สมุทรปรำกำร		สมุทรปรำกำร	10270

061-4140743

สำขำย่อย	เดอะฮับรังสิต 99/4	ห้อง	FSC	060	อำคำร	The	hub	ชั้น	2	หมู่	8		ถนนพหลโยธิน		ต�ำบลคูคต		อ�ำเภอล�ำลูกกำ		จังหวัดปทุมธำนี		12150 081-9365213

สำขำย่อย	บิ๊กซี	มำร์เก็ต	ประชำอุทิศ 523-523/3	ห้อง	GCR103	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำประชำอุทิศ	ชั้น	1	ถ.ประชำอุทิศ	ข.ทุ่งครุ	ข.ทุ่งคร ุ

กทม.	10140

061-4158017

สำขำย่อย	เซ็นทรัลพลำซำ	เวสต์เกต 199,199/1,199/2	ห้อง	K312	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	เวสต์เกต	ช้ัน	3	หมู่	6	ต.เสำธงหิน	อ.บำงใหญ่	นนทบุรี	11140 061-4159334

สำขำย่อย	เดอะมอลล์	ท่ำพระ 99	ห้อง	D1	ชั้น	1	อำคำรศูนย์กำรค้ำเดอะมอลล์	สำขำท่ำพระ	ถ.รัชดำภิเษก	(ตำกสิน-ท่ำพระ)	ข.บุคคโล	ข.ธนบุรี	

กทม.	10600

062-6017948

สำขำย่อย	บิ๊กซี	หนองจอก 34	ห้อง	GCN014	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำหนองจอก	ชั้น	1	หมู่	1	ถ.เลียบวำรี	ข.กระทุ่มรำย	ข.หนองจอก	กทม.	

10530

092-2650522

ภำคกลำง

สำขำนครปฐม 623/1-3		ถ.เพชรเกษม		ต.ห้วยจรเข้	อ.เมือง	จ.นครปฐม			73000 034-253543-4	,	034-272196-7

สำขำสระบุรี 413/4		ถ.มิตรภำพ	ต.ปำกเพรียว	อ.เมือง		จ.สระบุรี	18000 036-213210-2

สำขำพระนครศรีอยุธยำ 138/11-12	ม.3	ถ.โรจนะ		ต.ไผ่ลิง	อ.พระนครศรีอยุธยำ	จ.พระนครศรีอยุธยำ	13000 035-323068-70

สำขำปรำณบุรี 281-282		ม.11		ถ.เพชรเกษม		ต.หนองตำแต้ม	อ.ปรำณบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์		77120 032-623639-42

สำขำสมุทรสำคร 927/300	ถ.เศรษฐกิจ	1	ต.มหำชัย	อ.เมือง	จ.สมุทรสำคร		74000 034-421407-10

สำขำย่อย	รำชบุรี 122/9			ถ.เพชรเกษม		ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	จ.รำชบุรี	70000 032-332451-2

สำขำย่อย	กำญจนบุรี 25		ถ.บวร		ต.บ้ำนเหนือ		อ.เมือง		จ.กำญจนบุรี		71000 034-515075-77

สำขำย่อย	บิ๊กซีพระนครศรีอยุธยำ 80		ม.2		ต.บ้ำนกรด		อ.บำงปะอิน		จ.พระนครศรีอยุธยำ	13160 0-8566-1787

สำขำลพบุรี 61/1	ม.	1	ถ.พหลโยธิน		ต.ท่ำศำลำ		อ.เมือง		ลพบุรี		15000 036-784468-71

ศูนย์สมุทรสงครำม 74/19-20		ถ.พระรำมที่	2		ต.แม่กลอง	อ.เมือง	จ.สมุทรสงครำม		75000 034-723410-1

ศูนย์สุพรรณบุรี 74	ถ.มำลัยแมน		ต.ท่ำพี่เลี้ยง		อ.เมือง		จ.สุพรรณบุรี		72000 0-3552-2029,	0-3554-5144
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ศูนย์นครนำยก 147-8	ม.10	ถ.สุวรรณศร	ต.บ้ำนนำ	อ.บ้ำนนำ	จ.นครนำยก		26110 0-3738-2399,	0-3738-1481

สำขำย่อย	พอร์โต้	ชิโน่ 99/120	ห้อง	KIOSK103	อำคำรศูนย์กำรค้ำพอร์โต้	ชิโน่	อำคำร	A	ช้ัน	1	ม.	4	ต.นำดี	อ.เมืองสมุทรสำคร	จ.สมุทรสำคร		74000 081-937-0217

สำขำย่อย	บิ๊กซี	นครปฐม 754	ห้อง	2CL37	อำคำรศูนย์กำรค้ำ	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำนครปฐม	ชั้น	2	ถ.เพชรเกษม	ต.ห้วยจรเข้	อ.เมืองนครปฐม			

จ.นครปฐม	73000

084-7517463

สำขำเพชรบุรี 500/1	ม.	6		ต.บ้ำนหม้อ		อ.เมืองเพชรบุรี		จ.เพชรบุรี		76000 032-474893-6

สำขำย่อย	บิ๊กซี	อ้อมใหญ่ 17/17	ห้องเลขที่	GCN017	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำอ้อมใหญ่	ชั้น	G-IN	ม.	8	ต.อ้อมใหญ่		อ.สำมพรำน	จ.นครปฐม		

73160

085-661-8015

สำขำย่อย	บิ๊กซี	สมุทรสำคร 79	ห้อง	2CLPO003	ชั้น	2-IN	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำมหำชัย	ม.	8	ต.ท่ำทรำย	อ.เมืองสมุทรสำคร		จ.สมุทรสำคร		

74000

089-927-9318

ภำคตะวันออก

สำขำชลบุรี 90/353-356	ม.3	ถ.สำยเสม็ด-อ่ำงศิลำ	ต.เสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	20000 038-193700-7

สำขำกบินทร์บุรี 81/8-9	ม.16	ถ.ทำงหลวงหมำยเลข	304	ต.เมืองเก่ำ	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปรำจีนบุรี	25110 037-280409-11

สำขำจันทบุรี 17/34-35	ม.3	ถ.รักศักดิ์ชมูล	ต.ท่ำช้ำง	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000 039-313189-90

สำขำฉะเชิงเทรำ 29	ถ.ฉะเชิงเทรำ-บำงปะกง	ต.หน้ำเมือง	อ.เมืองฉะเชิงเทรำ	จ.ฉะเชิงเทรำ	24000	 038-513209-12

สำขำพัทยำ 1/44-45	ม.	6	ต.นำเกลือ	อ.บำงละมุง	จ.ชลบุรี	20150 038-424976-8

สำขำสระแก้ว 46	ถ.สุวรรณศร	ต.สระแก้ว	อ.เมืองสระแก้ว	จ.สระแก้ว	27000 037-421950-2

สำขำระยอง	2	(ถนนสุขุมวิท) 171/2	ถ.สุขุมวิท	ต.เชิงเนิน	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	21000 038-624026-9

ภำคเหนือ

สำขำเชียงใหม่ 134/2	ม.4	ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์		ต.ท่ำศำลำ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50000 053-246744-7

สำขำพิษณุโลก 116/3-4	ถ.สิงห์วัฒน์	ต.บ้ำนคลอง		อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000 055-216978-82

สำขำเพชรบูรณ์ 9/15		ม.2	ถ.นิกรบ�ำรุง	ต.สะเดียง	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์		67000 056-725992-3

สำขำนครสวรรค์ 282/10-11ม.10	ถ.พหลโยธิน	ต.นครสวรรค์ตก	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000 056-220806-7

สำขำเชียงรำย 862/7-8		ถ.ทำงหลวงแผ่นดิน1	ต.เวียง	อ.เมือง	จ.เชียงรำย	57000 053-719587,	053-719753

สำขำก�ำแพงเพชร 146/7-8		ม.3	ถ.สำยก�ำแพงเพชร-สุโขทัย		ต.นครชุม	อ.เมือง	จ.ก�ำแพงเพชร	62000 055-799971-4

สำขำอุตรดิตถ์ 269/3-4	ถ.บรมอำสน์	ต.ท่ำอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	53000 055-494715-18

สำขำแพร่ 50/9-10	ม.7	ถ.ยันตรกิจโกศล		ต.นำจักร	อ.เมือง		จ.แพร่		54000 054-523142,	054-523249,	

054-523360

สำขำล�ำปำง 138/67-68	ถ.พลโยธิน	ต.สวนดอก	อ.เมืองล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	52000	 054-218333,	054-224003

สำขำพะเยำ 242	/5-6	ถ.พหลโยธิน		ต.แม่ต๋�ำ		อ.เมือง	จ.พะเยำ		56000 054-482015-8

สำขำพิจิตร 1/99-100		ถ.คลองคะเชนทร์		ต.ในเมือง		อ.เมืองพิจิตร		จ.พิจิตร		66000 056-615216,056-615227-8

สำขำย่อยตำก 6/10-11		ถ.พหลโยธิน		ต.หนองหลวง		อ.เมือง	จ.ตำก	63000 055-515698	,055-515749	

สำขำย่อยสุโขทัย	 16/4-5		ม.	9		ต.ปำกแคว		อ.เมือง		จ.สุโขทัย		64000	 055-613262-3

สำขำย่อยน่ำน 7/25-26			ถนนเจ้ำฟ้ำ			ต�ำบลในเวียง				อ�ำเภอเมืองน่ำน			จังหวัดน่ำน		55000 054-775081,054-775083

สำขำย่อยอุทัยธำนี	 	38		ถ.พหลโยธิน			ต.อุทัยใหม่	อ.เมือง	จ.อุทัยธำนี	61000		 056-571251,056-571253

สำขำย่อยประตูเชียงใหม่ 1/6		ถ.อัษฎำธร		ต.ศรีภูมิ		อ.เมืองเชียงใหม่		จ.เชียงใหม่		50000 053-233570-1

สำขำย่อยหำงดง 229/1		ม.	13			ต.บ้ำนแหวน			อ.หำงดง		จ.เชียงใหม่			50230 053-442461-3

สำขำย่อยฝำง 602/3	ม.5		ต.เวียง		อ.ฝำง		จ.เชียงใหม่				50110 053-451832-3

สำขำย่อยล�ำพูน		 333/5-6		ม.	4	ต�ำบลบ้ำนกลำง		อ�ำเภอเมืองล�ำพูน		จังหวัดล�ำพูน				51000 053-582055-6

สำขำย่อย	เซ็นทรัล	เชียงรำย 99/9	ห้องเลขที่	K227	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำเชียงรำย	ชั้น	2	ม.	13	ต.รอบเวียง		อ.เมืองเชียงรำย	จ.เชียงรำย			57000 081-9362515

สำขำย่อย	แม่สอด 75/9	ถ.สำยเอเชีย	ต.แม่สอด	อ.แม่สอด	จ.ตำก		63110	 055-531560-1

สำขำย่อย	เซ็นทรัลเฟสติวัล	

เชียงใหม่

99,99/1,99/2	หมู่ที่	4		ห้องเลขที่	K310		ชั้นที่	3	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล	เฟสติวัล	เชียงใหม่	ต.ฟ้ำฮ่ำม	อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่		

50000

092-2690356

สำขำย่อย	เซ็นทรัลพลำซำ	ล�ำปำง 319	ห้อง	K209	ชั้น	2	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	ล�ำปำง		ถ.ไฮเวย์-ล�ำปำง-งำว	ต.สวนดอก	อ.เมืองล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	52100 092-2798154

สำขำย่อย	ชัยนำท 71	ถ.พหลโยธิน		ต.บ้ำนกล้วย		อ.เมืองชัยนำท		จ.ชัยนำท		17000 056-414384-5

สำขำย่อย	บิ๊กซี	พิษณุโลก 939	ห้อง	2GCN031	อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำพิษณุโลก	ชั้น	2	ถ.พิชัยสงครำม	ต.ในเมือง	อ.เมืองพิษณุโลก		

จ.พิษณุโลก	65000

089-9279056

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำขำนครรำชสีมำ 867/10-11	ถ.มิตรภำพ		ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครรำชสีมำ		30000 044-261795-803

สำขำขอนแก่น 381/32	หมู่ที่	17	ถ.มิตรภำพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง		จ.ขอนแก่น		40000 043-468834-40

สำขำมุกดำหำร 58/7-9		ถ.ชยำงกูร		ต.มุกดำหำร		อ.เมือง		จ.มุกดำหำร		49000 042-615141-8

สำขำอุดรธำนี 623	-	624		ม.7	ต.หมูม่น		อ.เมือง		จ.อุดรธำนี		41000 042-126441-8

สำขำร้อยเอ็ด 306		ม.16	ถ.เทวำภิบำล	ต.เหนือเมือง		อ.เมือง		จ.	ร้อยเอ็ด		45000 043-516022-9

สำขำสุรินทร์ 82/115-116	ถ.	สระโบรำณ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	32000	 044-513675,	044-513654,044-513640

สำขำอุบลรำชธำนี 756/3	ถ.ชยำงกูร	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลรำชธำนี		34000 045-283815-6,045-316920
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สำขำสกลนคร 39/7-8		ม.11		ถ.บ้ำนธำตุ		ต.ธำตุเชิงชุม		อ.เมือง		จ.สกลนคร		47000 042-713643,042-713197,042-713181

สำขำบุรีรัมย์ 8/3-4		ถ.ปลัดเมือง		ต.ในเมือง		อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	31000 044-601822-5

สำขำหนองคำย 644/6-7	ม.	4		ถ.เสด็จ		ต.มีชัย		อ.เมือง		จ.หนองคำย			43000 042-411022,042-411084

สำขำชัยภูมิ 18/10-11	ถ.ชัยภูมิ	-สีคิ้ว	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ		36000 044-813359-62

สำขำกำฬสินธุ์ 189/7	ถ.เกษตรสมบูรณ์		ต.กำฬสินธุ์		อ.เมือง	จ.กำฬสินธุ์	46000	 043-816200-3

สำขำย่อยยโสธร 232		ถ.แจ้งสนิท	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ยโสธร	35000 045-712003,045-714008	

สำขำศรีสะเกษ 84/23-24		ม.10	ถ.ทองมำก	ต.โพธิ์	อ.เมือง		จ.ศรีสะเกษ				33000 045-644151-4

สำขำย่อยนครพนม 381/14		ถ.นิตโย		ต.ในเมือง	อ.เมือง		จ.นครพนม	48000 042-514351,042-514353

สำขำย่อยปำกช่อง 492/2			ถ.มิตรภำพ			ต.ปำกช่อง		อ.ปำกช่อง		จ.นครรำชสีมำ	30130 044-316771-2	

สำขำเลย 28/3		ถนนมลิวรรณ		ต.กุดป่อง		อ.เมืองเลย		จ.เลย			42000 042-814811,042-814822,042-814833

สำขำย่อยมหำสำรคำม		 1/15-16		ถ.นครสวรรค์			ต.ตลำด		อ.เมืองมหำสำรคำม			จ.มหำสำรคำม			44000		 043-970617-8

สำขำย่อย	เซ็นทรัลพลำซำ	ขอนแก่น 99	ห้อง	RMU205	อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ	ขอนแก่น	ชั้น	2	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	จ.ขอนแก่น		40000 089-9578650

สำขำย่อย	บึงกำฬ 	421		ม.	9		ต.บึงกำฬ		อ.เมืองบึงกำฬ		จ.บึงกำฬ		38000 042-491593-4

สำขำย่อย	หนองบัวล�ำภู 61/5		ม.	2		ต.ล�ำภู			อ.เมืองหนองบัวล�ำภู		จ.หนองบัวล�ำภู		39000 042-312563-4

สำขำย่อย	บิ๊กซี	อุบลรำชธำนี 92	ห้องเลขที่	GCL027,028		อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำอุบลรำชธำนี		ชั้น	G-IN		ซ.ธรรมวิถี4	ถ.ธรรมวิถี	ต.ในเมือง		

อ.เมืองอุบลรำชธำนี		จ.อุบลรำชธำนี		34000

061-4120278

สำขำย่อย	ชุมแพ 388/11	ม.7		ต.หนองไผ่			อ.ชุมแพ			จ.ขอนแก่น		40130 043-312605-6

ภำคใต้

สำขำสุรำษฎร์ธำนี 74/19-20		ม.2		ถ.ศรีวิชัย			ต.มะขำมเตี้ย		อ.เมือง			จ.สุรำษฎร์ธำนี		84000 077-221590-9	,	077-288781-2

สำขำนครศรีธรรมรำช 43/5-7		ถ.พัฒนำกำรคูขวำง		ต.ในเมือง		อ.เมือง		จ.นครศรีธรรมรำช		80000 075-357178-80,075-357280-81

สำขำกระบี่ 50/10-11		ถ.ศรีพังงำ		ต.กระบี่ใหญ่		อ.เมือง		จ.กระบี่		81000 075-663859-63

สำขำตรัง 69/34-35		ถ.เพลินพิทักษ์		ต.ทับเที่ยง		อ.เมือง		จ.	ตรัง		92000 075-213921-4

สำขำหำดใหญ่ 374		ถ.สำมชัย		ต.หำดใหญ่		อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ		90110 074-220218-9	,	074-220256-7

สำขำยะลำ 47-49			ถ.เทศบำล	1			ต.สะเตง		อ.เมืองยะลำ			จ.ยะลำ		95000 073-222881-3	,	073-211384

สำขำพัทลุง 36/1		ถ.เอเซีย		ต.คูหำสวรรค์		อ.เมือง		จ.พัทลุง		93000 074-671880-3

สำขำชุมพร 51/4-5		ม.1		ถ.เพชรเกษม		ต.บ้ำนนำ		อ.เมือง		จ.ชุมพร		86000 077-534629-32

สำขำภูเก็ต 69/1-2		ม.1		ถ.เทพกระษัตรี		ต.เกำะแก้ว	อ.เมือง		จ.ภูเก็ต		83000 076-377921-24

สำขำระนอง 50/25-26		ม.	1	ถ.เพชรเกษม		ต.บำงริ้น		อ.เมือง			จ.ระนอง		85000 077-823473-5

สำขำย่อยสตูล		 	708/2			ม.	4			ต.คลองขุด		อ.เมืองสตูล		จ.สตูล		91000 074-725208-9

สำขำย่อยเกำะสมุย 12/80		ม.	1	ถ.สำยรอบเกำะ		ต.แม่น้�ำ		อ.เกำะสมุย	จ.สุรำษฎร์ธำนี		84140 077-332119-20

สำขำย่อยพังงำ 479	ถ.เพชรเกษม	(ตรงข้ำม	ร.พ.พังงำ)	ต.ท้ำยช้ำง	อ.เมือง	จ.พังงำ	82000 076-413347-8,076-414124

สำขำย่อยสงขลำ 593	ถ.ไทรบุรี	ต.บ่อยำง	อ.เมือง	จ.สงขลำ	90000 074-322773-4

สำขำย่อยนรำธิวำส 143/11		ถ.สุริยะประดิษฐ์		ต.บำงนำค		อ.เมืองนรำธิวำส		จ.นรำธิวำส		96000	 073-511780-2

สำขำย่อยหำดใหญ่ใน 1139/7		ถ.เพชรเกษม			ต.หำดใหญ่			อ.หำดใหญ่		จ.สงขลำ		90110 074-258832-3

สำขำย่อยหลังสวน 34/7	ถ.เขำเงิน	ต.หลังสวน	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร		86110 077-545214-5

ศูนย์ปัตตำนี 49/3-6	ถ.กลำพอ		ต.อำเนำะรู			อ.เมือง		จ.ปัตตำนี		94000 073-311638

สำขำย่อยทุ่งสง 595/3		ม.	1		ต.ชะมำย		อ.ทุ่งสง		จ.นครศรีธรรมรำช		80110 075-411346,075-411374

สำขำย่อย	บิ๊กซี	สุรำษฎร์ธำนี 130		ห้องเลขที่	GCLPO004/1		ชั้น		G-IN		อำคำรศูนย์กำรค้ำบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สำขำสุรำษฎร์ธำนี		ม.	1		ถ.เลี่ยงเมือง		ต.บำงกุ้ง		

อ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี		จ.สุรำษฎร์ธำนี		84000

092-2650275

สำขำย่อย	เวียงสระ 132/17		ม.	4		ต.บ้ำนส้อง		อ.เวียงสระ			จ.สุรำษฎร์ธำนี		84190 077-361104,077-361145

สำขำย่อย	สะเดำ 	95			ถ.กำญจนวนิชย์		ต.สะเดำ		อ.สะเดำ			จ.สงขลำ		90120 074-411836-7

สำขำย่อย	ตะกั่วป่ำ 112		ถ.ศรีเมือง		ต.ตะกั่วป่ำ		อ.ตะกั่วป่ำ		จ.พังงำ		82110 076-424324-26

สำขำนครศรีธรรมรำช	2	(หัวอิฐ) 91/37		ม.	1		ถ.กะโรม			ต.โพธิ์เสด็จ			อ.เมืองนครศรีธรรมรำช		จ.นครศรีธรรมรำช			80000 075-342027-8

สำขำสุรำษฎร์ธำนี	2 216/11-12			ม.4			ถ.ชนเกษม			ต.มะขำมเตี้ย			อ.เมือง			จ.สุรำษฎร์ธำนี		84000 077-206140-44

สำขำย่อย	ปัตตำนี	 	120		ม.	5			ต.รูสะมิแล		อ.เมืองปัตตำนี			จ.ปัตตำนี		94000 073-337781-83
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 Established in 1951, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited possesses a long experience in non-life 

insurance business. Throughout its 68 years of history, the Company has had an outstanding growth and development profile, 

becoming a well-known enterprise among customers, agents and business partners. In 2018, the Company reported a total 

written gross premium of 10,484 million Baht, net income of 749 million Baht and Capital Adequacy Ratio of 696 percent as 

of 30 September 2018 which was higher than the statutory minimum requirement of 140 percent. This prompts the Company 

to expand its business whenever good opportunities may arise.

 Last year, the Thai economy witnessed good expansion in GDP growth at 4.1 percent due to high government 

spending, export expansion and strong recovery of consumption in durable goods especially domestic automotive segment 

which saw a double digit growth of 19 percent. These factors are considered positive for non-life insurance industry.

 Nonetheless, 2018 was still a challenging year for the Company because of low broad-based consumption from 

low farm income, intense competition within the industry and changing consumer preferences, whose behavior has rapidly 

changed in the digital economy era.

 In light of these challenges, the Company has consistently improved itself and enhances its long-term competitiveness 

by adopting new technology to strengthen its internal operation as well as developing new products to satisfy consumer needs. 

For instance, the Company invested in softwares and developed programs to improve its operational efficiency. The Company 

also launched mobile applications such as SMK Health which can note a person’s health activities and Telematics related 

application which can calculate a person’s driving scores and distance. These developments are designed not only to enhance 

consumer experiences but also take advantage of data analytics to better understand customers’ need and requirements. 

With regard to the Company’s investment activities, proper asset allocation, to balance between risk and return, allowed the 

Company to generate attractive returns despite volatility in world financial markets and a low interest rate environment.

 On behalf of the Board of Directors, I would like to extend my sincere gratitude to our customers, shareholders, 

agents, business partners as well as our employees and management team for the support and trust given to our company. 

The Company is ready to move into its 69th year and future years to come with strong and sustainable growth and to drive 

toward higher shareholders’ value and greater customers’ satisfaction.

 

         (Mr. Reungvit Dusdeesurapot)

           Chairman

Message From The Chairman



128 Annual Report 2018 / Syn Mun Kong Insurance Plc.

General information and 

other important information

General information

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited has been operated since 27 January 1951 with registered capital of THB 

2 million. The Company provides a wild range of non-life insurance services and was registered as a public company on 16 May 1994.

Head Office   313 Srinakarin Road, Huamark, Bangapi, Bangkok 10240

    Tel. : 0-2378-7000  Fax. : 0-2377-3322  Call Center : 1596

Home Page   www.smk.co.th

Company registration  0107537001641

Registered Share Capital  200 Million Baht , 200,000,000 common share, Baht 1 par value.

Issued and fully paid capital 200 Million Baht , 200,000,000 common share, Baht 1 par value.

** The Company does not invest in any juristic person 10% or more.

Reference Person

    Registrar

    Thailand Securities Depository Co., Ltd.

    93  14th Floor The Stock Exchange of Thailand Building      

    Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400

    Tel. 0-2009-9000  Fax: 0-2009-9992-3

    Auditor

    Mr. Chanchai  Sakulkoedsin,      C.P.A. Registration No. 6827 or 

    Miss Pantip   Gulsantithamrong,  C.P.A. Registration No. 4208 or 

    Miss Aorapin  Sinthawornkul,      C.P.A. Registration No. 9441

    KPMG Phoomchai Audit Ltd.

    50th – 51st Floor, Empire Tower

    1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

     Tel. 0-2677-2000  Fax: 0-2677-2222

    Legal Advisor

    Thammaniti Legal Office Co., Ltd.

    2nd  Floor, Bhakdi Building 

    2/2 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

    Tel. 0-2680-9707  Fax: 0-2680-9711

Other important information

 No other information that may affect the decision of investors significantly.
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Financial Summary

(UNIT : 1,000 BAHT)

2018 2017 2016

Results of Insurance Operation

Total Premium written  10,484,503  8,965,272  9,085,297 

Net Premium written  10,183,778  8,630,783  8,807,594 

Claims and losses adjustment expenses  5,667,279  5,171,143  6,096,686 

Profit from underwriting  405,680  557,423  426,329 

Profit from investments  446,692  515,880  499,089 

Financial Position

Total assets  15,287,014  14,485,165  14,071,646 

Total liabilities  9,262,647  8,572,593  8,953,453 

Total equity  6,024,367  5,912,572  5,118,193 

Book Value (Baht) 30.12  29.56  25.59 

Statement of Income

Net profit  749,772  901,702  838,163 

Net profit per share (Baht) 3.75  4.51  4.19 

Dividend per share (Baht) 2.03* 2.03 1.798

Financial Ratios Highlight

Current ratio (times)  1.52 1.56 1.45

Premium receivables turnover (days)  35.54 36.21 35.94

Loss ratio (%)  60.16 60.55 65.32

Gross profit margin (%)  3.98 6.46 4.84

Underwriting expenses ratio (%)  36.40 34.14 31.24

Return on investment (%)  3.49 3.99 4.24

Net profit margin (%)  7.48 9.81 8.36

Return on equity (%)  12.56 16.35 17.65

Return on total assets (%)  5.04 6.32 5.90

Debt to equity ratio (times)  1.54 1.45 1.75

* to be approved by the Y2019 AGM
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Board Of Directors

1. Mr. Reungvit  Dusdeesurapot

    Age 60 years old

 Position

 - Chairman / Chairman of Investment Committee / Chairman of  Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

 Date of Appointment 11 July 1996

Shareholding as at 31 December 2018

 7.49% (Direct Shareholding), 5.15% (Indirect Shareholding), 0.21% (Indirect Shareholding)

Family relationship between the management 

 Brother of Mrs. Anchulee Gunavibool, Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj and Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa

Education Qualification

 -  Master’s Degree (Economics) University of Oxford 

 -  Director Accreditation Program Class 10/2004 (IOD)

 -  Role of the Chairman Program Class 18/2008 (IOD)

Working Experience

 - Executive Director, Raimon Land Public Co., Ltd.

 -  CEO, Seamico Securities Public Co., Ltd.

 -  Advisor to Deputy Prime Minister, The Prime Minister’s office

 -  Deputy Secretary General to Prime Minister, The Prime Minister’s office

 -  Member of Parliament

Present

 -  Executive Chairman, Thai Strategic Capital Co., Ltd.

 - Chairman / Chairman of Investment Committee / Chairman of  Nomination, Remuneration and Corporate Governance 

  Committee, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

 -  Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

2. Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj

 Age 58 years old

 Position

 - Director /CEO / Managing Director / Member of Investment Committee / Member of  Nomination, Remuneration and  

  Corporate Governance Committee

 Date of Appointment 16 May 1994

Shareholding as at 31 December 2018

 -  7.44% (Direct Shareholding), 5.13% (Indirect Shareholding), 0.20% (Indirect Shareholding)

Family relationship between the management

 Brother of Mrs. Anchulee Gunavibool, Mr. Reungvit  Dusdeesurapot and Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa

Education Qualification

 -  Master’s Degree (MBA) Sasin Graduate Institute of  Business Administration of Chulalongkorn University 

 -  Director Accreditation Program Class 5/2003 (IOD)

 -  Director Certification Program Class 38/2003 (IOD)

 -  TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2013

 -  Thailand Insurance Program Class 3/2013 (OIC)

 -  ASEAN Insurance Summit - 2014

 -  ASEAN Economic Community-Opportunities and Challenges for the Insurers - 2015

 -  Digital Business Transformation - 2018 (Omega World Class) 

Working Experience

 -  Chairman, Road Victims Protection Company Limited

 -  Director, T.I.I. Co., Ltd. (Thailand Insurance Institute)

 -  Deputy Managing Director, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited 

 -  Director, Road Victims Protection Company Limited

 -  Director, Thai Insurers Datanet Company Limited

Present

 -  Executive Director, The General Insurance Association
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 -  Director /CEO / Managing Director / Member of Investment Committee / Member of  Nomination, Remuneration and  

  Corporate Governance Committee, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

 -  Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

3. Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa

 Age 55 years old

 Position

 -  Director / Executive Director / Member of Investment Committee

 Date of Appointment 16 May 1994

Shareholding as at 31 December 2018

 4.16% (Direct Shareholding), 2.86% (Indirect Shareholding), 0.12% (Indirect Shareholding) 

Family relationship between the management

 Sister of Mrs. Anchulee Gunavibool, Mr. Reungvit  Dusdeesurapot and Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj

Education Qualification

 -  Master’s Degree (MBA) University of Missouri, USA. 

 -  Director Accreditation Program Class 2/2003 (IOD)

Working Experience

 -  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

      - Investment Department Manager

      - Deputy Managing Director and Chief Financial Officer

Present

 - Chairperson, Buddy Group 

 -  Director / Executive Director / Member of Investment Committee,  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

 -  Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

4. Ms. Aongorn Somprasong 

 Age 48 year

 Position  Director

 Date of Appointment 22 February 2018

Shareholding as at 31 December 2018  -

Family relationship between the management  –

Education Qualification

 -  Master of Business Administration (Finance), San Diego State University, USA

 -  Director Certification Program (DCP) Class 164/2012 (IOD)

 -  Capital Market Leader Program Class 21

 -  Senior Executive Program in Energy Science (TEA) Class 11 

Working Experience

 -  Vice President    Minor International Public Company Limited

 -  Director      Workpoint Entertainment Public Company Limited

Present

 -  Managing Director Private Equity (Thailand) Co., Ltd. 

 - Director  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

 -  Director             Mith-Mitree Medical Co., Ltd. 

5. Mr. Pradit Rodloytuk

 Age 84 years old

 Position

 -   Director / Executive Director / Member of Investment Committee / Chairman of Risk Management Committee /   

  Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

 Date of Appointment 16 May 1994

Shareholding as at 31 December 2018 1.98%

Family relationship between the management -
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Education Qualification

 -  Master’s Degree (Accounting) Thammasat University 

 -  Director Accreditation Program class 69/2008 (IOD) 

Present

 -  Managing Partner, AST Master Company Limited

 -   Director / Executive Director / Member of Investment Committee / Chairman of Risk Management Committee / Member 

  of Nomination, Remuneration, and Corporate Governance Committee, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

6.  Mrs. Anchulee Gunavibool

 Age 61 years old

 Position

  -  Director / Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

 Date of Appointment 16 May 1994

Shareholding as at 31 December 2018

 4.31% (Direct Shareholding), 2.96% (Indirect Shareholding), 0.12% (Indirect Shareholding)

Family relationship between the management

 Sister of Mr. Reungvit  Dusdeesurapot, Mr. Reungdej Dusdeesurapoj and Mrs. Suwimol Chayavoraprapa

Education Qualification

 -  Bachelor’s Degree (Financial) Assumption University 

 -   Director Certification Program (DCP) Class 261/2018 (IOD)

Working Experience

 -  Director / Executive Director / Deputy Managing Director, Syn Mun Kong Insurance Plc.

Present

 - Director / Member of Nomination, Remuneration, and Corporate Governance Committee, Syn Mun Kong Insurance Plc.

7. Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak

 Age 56 years old

 Position

 -  Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of Nomination,  Remuneration, and Corporate 

   Governance Committee

 Date of Appointment 19 April 2016

Shareholding as at 31 December 2018  -

Family relationship between the management  -

Education Qualification

 -  Bachelor’s Degree - Commerce & Accountancy, Thammasat University

 -  Director Certification Program Class 0/2000 (IOD)

 -  Role of the Compensation Committee (RCC) Class 3/2007 (IOD)

 - Chartered Director Class (CDC) 8/2014 (IOD)

 -  Successful Formulation & Execution of Strategy Class 4/2009 (IOD)

Working Experience

 -  Director, Managing Director,  Professional Outsourcing Solutions Co., Ltd.

 -  Director, Managing Director,  Accounting & Business Advisory Co., Ltd.

 -  Executive Director,   Arthur Andersen Thailand’s Group of companies

 -  Associate Director,   SGV- Na-Thalang Co., Ltd.

 -  Independent Director / Audit Committee Member,  Pruksa Real Estate Plc.

Present

 -  Independent Director / Audit Committee Member / Risk Management Member / Chairman of Nomination and  

  Remuneration,      Pruksa Holding Plc.

 -  Independent Director / Audit Committee Member,  Srisawad Corporation Plc.

 -  Chairman / Chairman of Audit Committee,   Alla Plc.

 -  Independent Director / Chairman of Audit Committee,  AutoCorp Holding Plc.

 - Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of Nomination,  Remuneration, and Corporate 

   Governance Committee,     Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
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 -  Director, Smile P Co., Ltd

 -  Director, F & A Solution Co., Ltd.

 - Director, Mongkolpathawee Co., Ltd.

8. Mr.Vinai  Vittavasgarnvej

 Age 68 years old

 Position

 -  Independent Director / Member of Audit Committee

 Date of Appointment 9 December 2016

Shareholding as at 31 December 2018  -

Family relationship between the management -

Education Qualification

 - Bachelor of Accounting, Thammasat University

 -  Master of Politics,  Thammasat University

 -  Director Certification Program Class 77/2006 (IOD)

 -  Audit Committee Program Class 40/2012 (IOD)

Working Experience 

 -  Chairman, Bangkok Dec-con Plc.

Present

 -  Independent Director / Chairman of Audit Committee,   Ekarat Engineering Plc.

 -  Chairman / Independent  Director,     Sahamitr Pressure Container Plc.

 -  Independent Director / Vice Chairman / Chairman of Audit Committee,  Sriwawad Corporation Plc.

 -   Chairman,        JSSR Group Co., Ltd.

 -  Independent Director / Member of Audit Committee,    Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

9. Dr. Chatchavalit   Saravari

 Age 63 years old

 Position 

 -  Independent Director / Member of Audit Committee / Member of  Nomination, Remuneration, and Corporate 

   Governance Committee

Date of Appointment 20 April 2017

Shareholding as at 31 December 2018  -  

Family relationship between the management   -  

Education Qualification

 - Bachelor of Engineering, Kasetsart University

 - Bachelor of Accounting, Sukhothai Thammathirat Open University

 -  Master of Engineering, Tokyo Institute of Technology

 -  Doctor of Engineering, Tokyo Institute of Technology 

 - Director Certification Program (DCP) Class 138/2010 (IOD)

 - Role of the Compensation Committee (RCC) Class 13/2011 (IOD)

 -  Chartered Director Class (CDC) 6/2012 (IOD)

Present

 -  Managing Director,   Trusted Reform Co., Ltd.

 -  Part-Time Lecturer,   Human Resources Management Program Thammasat University

 -  Independent Director / Member of Audit Committee / Member of  Nomination, Remuneration, and Corporate 

   Governance Committee,  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

10. Miss Thanomsri Synsukpermpoon

 Age 61 years old

 Position

 -  Director 

 Date of Appointment 26 April 2012
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Shareholding as at 31 December 2018  0.012%

Family relationship between the management  -

Education Qualification

 -  Master’s Degree (Master of Management) Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

 -  Director Accreditation Program (DAP) Class 100/2013 (IOD)

 -  Board Reporting Program (BRP) Class 17/2015 (IOD)

 -  Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 26/2017 (IOD)

Working Experience

 -  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

      - Senior Vice President & Manager (Investment)

      - Board Secretary

      - Assistant Managing Director Financial & Investment and Company Secretary

Present

 - Director, EMG Service Co., Ltd.

 -  Director, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Remark : All directors have no criminal record in the past 10 years.



Annual Report 2018 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 135

Executive and Administrative Officers

1. Mr. Sutip Ratanarat 

 Age 62 years old 

 Position

 -  Deputy Managing Director Motor Claim

 Date of Appointment 1 April 2015

Shareholding as at 31 December 2018  0.001%

Family relationship between the management  -

Education Qualification

 -  Master’s Degree of  Public Administration (MPA) Pathumthani University

Working Experience

 -  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

      -  AMD Motor Claim

Present 

 -  Deputy Managing Director Motor Claim, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

2. Mr. Prayat Thitathummakul

 Age 60 years old

 Position

 -  Deputy Managing Director Business & Regional Administration

 Date of Appointment 1 April 2015

Shareholding as at 31 December 2018  0.002%

Family relationship between the management  -

Education Qualification

 - Master’s Degree of Science Kasetsart University

Working Experience

 - Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

      - AMD Regional Administration

Present

 - Director, Road Victims Protection Co., Ltd.

 - Deputy Managing Director Business & Regional Administration, Syn Mun Kong Insurance Plc.

3. Mrs. Veena Niramarnsakul

 Age 58 years old

 Position

 - Deputy Managing Director Accounting & Credit Management  

 Date of Appointment 1 April 2015

Shareholding as at 31 December 2018 0.016%

Family relationship between the management  -

Education Qualification

 - Master’s Degree (MBA) Thammasat University

Working Experience

 - Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

     - AMD Accounting & Credit Management

Present

 - Deputy Managing Director Accounting & Credit Management, Syn Mun Kong Insurance Plc.

4. Mr. Nusonti Nilwong

 Age 57 years old

 Position

 - Assistant Managing Director Central Motor Claim

 Date of Appointment 1 April 2015

Shareholding as at 31 December 2018   -

Family relationship between the management  -

Education Qualification

 - Master’s Degree (MBA) Ramkamhang University 
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Working Experience

 - Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

   - VP & Manager Central Motor Claim

      - SVP & Senior Manager Central Motor Claim

Present

 -  Assistant Managing Director Central Motor Claim, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

5. Mr. Surapong Vongsopanagul

 Age 53 years old

 Position

 - Assistant Managing Director IT and System & Development

 Date of Appointment 1 March 2015

Shareholding as at 31 December 2018 0.002%

Family relationship between the management  -

Education Qualification

 - Master’s Degree (MBA) Thammasat University 

Working Experience

 - The Stock Exchange of Thailand

      - Head - Post Trade and Share Registrar System Dept.

Present

 - Assistant Managing Director IT and System & Development, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

6. Miss Montarat Navarat

 Age 47 years old

 Position

 - Assistant Managing Director Business & Regional Administration

 Date of Appointment 1 April 2017

Shareholding as at 31 December 2018 0.001%

Family relationship between the management  -

Education Qualification

 - Bachelor’s Degree Ramkamhang University 

Working Experience

 - Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

   - VP & Manager Call Center

Present

 - Assistant Managing Director Business & Regional Administration, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Company Secretary

1. Mrs. Sopima Keatniyomrung

    Age 40 year

    Position  Company Secretary

    Date of Appointment 10 May 2018

Shareholding as at 31 December 2018   –

Family relationship between the management  –

Education Qualification

 -  Master of Science (MS-IEC) Assumption University                         

 -   Bachelor of Arts (Business English)  Assumption University                         

Training experience from Thai Institute of Director (IOD)

 -  Company Secretary Program Class 53/2013 (IOD)

 -  Anti-Corruption the Practical Guide Class 7/2013 (IOD)

 -  Board Reporting Program Class 17/2015 (IOD)

Working Experience

 2013-2014   - Assistant Manager, Company Secretary Section,  CIMB Thai Bank Public Company Limited

 2014 – 2018  - Assistant Company Secretary, Syn Mun Kong Insurance  Public Company Limited

Present 

 -  Company Secretary, Syn Mun Kong Insurance  Public Company Limited

Remark : All executive officers have no criminal record in the past 10 years.
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List Position

 Mr. Tara          Vanalabpattana  Senior Vice President Investment

 Mr. Vichira        Loychaiyaphum  Vice President Information Technology

 Miss Orapin       Anantarakitti  Vice President Human Resource Management    

 Miss Waleerat    Kulviroj  Vice President Collecting

 Mr. Amornsak    Srimongkolchai  Vice President Internal Audit

 Mr. Prasit         Dusdeesurapoj  Vice President  Financial Institutions

 Mr. Suchai        Dararattawee  Vice President Accounting

 Miss Saranya     Sondee  Vice President Administration

 Mrs. Arporn       Phurikhuntinate  Vice President Finance

 Mr. Komkrit       Tieamtanome  Vice President Central Motor Claim

 Mr. Dumri         Thuencheun  Vice President Northern Regional Administration

 Mr. Wichian       Prathaksakul  Vice President Southern Regional Administration

 Miss Preeyaporn Chareonkit  Vice President Corporate Communication

 Mr. Weera        Tongtae  Vice President Fire

 Mr. Prachan      Malawong  Vice President Provincial Motor Claim Administration

 Dr. Poodit        Mitrabhakdi  Vice President Human Resource Develoment

 Mrs. Eamorn     Xuto  Vice President Marine & Reinsurance

 Mr. Chanyuth    Sangdang  Vice President Northeastern Regional Administration

 Miss Rhachadar Aniwat  Vice President Actuary

 Mr. Wutthikorn   U-thaijam  Assistant Vice President Central and Eastern Regional Administration (Claim)
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Policy and overall business operations

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited has been operated since 27 January 1951 with registered capital 

of THB 2 million , and 4 types of insurance at initial stage, i.e. motor insurance, fire insurance, marine insurance and 

miscellaneous insurance. The Company has steadily raised its capital in response to the business growth ; at momentarily, the 

Company’s registered capital comes up to THB 200 million. The Company is the first specialized motor insurance company 

listed on the Stock Exchange of Thailand (“SET”) in 1991. To meet the needs of the Company’s rapid growth as well as to 

improve its service quality, more branches and service centers have been opened, with 170 in operation countrywide at the 

end of 2018. 

Visions, Objectives, Goals and Operation Strategies of the Company

 The Company has defined its vision statement for all these past 15 years and makes a review and adjustment every 5 

year. For the 2017-2022 Vision Statement, it has been defined that the Company will be the leader of non-life insurance business 

 in concern of service innovation and INSURTECH provided with high quality and potential personnel. The background 

of this said vision statement was that the Company has recognized the importance on building its product and service 

differentiation from competitors explicitly and continuously based on the potential of technology in the 4.0 era to apply the 

business. Over those past several years, the Company has succeeded in innovating and launching new products and service 

to the market in order to attain that set vision statement; for example, Motor insurance class 2+3+ with additional benefit 

of transportation expense compensation during the damaged car being repaired. The travel expense will be compensated 

regardless of whether the insured are the person who cause the accident or not. Branded garage insurance, the Company 

had figured out a way to reduce insurance premium for this type which is expensive and obstructs the opportunity to get 

vehicle repaired at authorized agencies. Another example is about the mileage-based insurance which has been one of its 

popular products since the day the Company launched and has been still demanded among consumers because of its 

clear benefits to customers, that is pay as you drive, drive less pay less. In addition, there are also Kon Grung (City People) 

insurance products that meets the needs of city people who want to have car insurance in a simple, easy to understand, 

single premium rate or By-Fit health insurance, the more your health fits, the more discounts you will get, which reflects the 

life style of the people in the city that cares about health care.

 Missions

 The Company has set out 6 missions as follows:

 1. Responsible to the risks arising from insurance underwriting with fairness

 2. Have great responsibility to customers, shareholders, employees, business partners, traders, and other interested  

  parties

 3. Create and maintain the stability of the organization to become reliable to the public continually and sustainably

 4. Deliver good service to other people and continuously develop the products and services

 5. Have great social consciousness and participate in helping and developing society

 6. Involve in supporting and promoting non-life insurance business to become stable

Changes and Development

 For the year 2016 - 2018 , the Company had no significant changes in the structures of shareholding, management , 

or business operation. The Company maintains its core business is non-life insurance which is clssified into 4 segments :

 1. Motor Insurance

 2. Fire Insurance

 3. Miscellaneous Insurance

 4. Marine and Transportation Insurance
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A significant developments in the business in the past year

Technology

 The company has policy on digital technology in order to develop future business align with the country digital 4.0 

policy. The company is aware of the importance of accelerating adaptation new technology to enhance competitiveness and 

closely monitor an incoming disruptive technologies. Due to technological change fast, businesses will be impacted at a higher 

level and faster than ever before. Digital era will reduce the need for low skill job. Technology can make a fast and seamless 

connection between business processes among ecosystem. Therefor most of work processed can be reduce or shorten so 

that the efficiency will be huge increasing. In addition, the digital era will change people’s daily living habits. The customer’s 

buying behavior will change radically. In the past  , a purchase decision process takes a little bit long time. It is time consuming 

to inquire many kinds of products from many sources. Now, the buyer will inquiry by checking the comparison web site, 

where the number of products are simultaneously comparing both quality and price at the same time.   With online payment, 

the buyer can pay for the goods immediately. Customers can check the price to buy insurance via the company’s website 

through both notebook and smartphone devices which have similar looks for ease of use.

Company  technological development year 2018 can be summarized as follows.

1. The company started a road map on digital transformation. The experienced IT consultant is hired to assist in formulating 

  framework and guidelines for the transformation. The road map focuses on creating a digital platform to provide a 

  better experience for customers, agents and other business partners in the digital age 4.0.

2. The company joined the OIC Sandbox project, initiated by the Office of Insurance Commission, to test the application 

  for evaluating customers’ driving behavior. Such Application contributed to fair premium rates calculation, which the 

  rates would be varied according to customers’ driving behavior. The Application also allowed the customers to see 

  their driving scores and mileage in each trip which helped them be more careful and adjusted their behavior for safe 

  driving, and gave them more chances to receive special discount for the policy renewal. 

3. The company upgraded the claim system for customers to notify claims via their smart phones.  The call center staff 

  would immediately acknowledge venue of the incident and the surveyor could reach the venue within 20 minutes. The 

  new system would automatically select the surveyor who was available and close to the venue.

4. The company expanded Microsoft CRM system to increase efficiency in selling process. 

5. The company added a new SMS channel to send E-Policy to customers ,in addition via an e-mail. This new channel 

  reduced delivery times of the policy from traditional channel. The E-Policy also had digital signature for evidence of 

  authentic documents.

6. The company develops web services to facilitate online services for agents to be able to check insurance rates, view 

  claims records, renewal policies and printing policies.         

7. IT network infrastructure improvement and Business Continuity Plan (BCP)

 7.1  The company has doubled the bandwidth of the branch network to support business expansion next year.

 7.2  The company has improved the IT security system in accordance with standards and encourages IT staff to 

       participate in cyber security courses.

 7.3  The company regularly tested the annual Business Continuity plan for 2018, which passed all testing of major 

     systems as planned.    

The Structure of Shareholding of the Company

 The Company has no subsidiary or joint venture company.

The Relationship with the Business Group of the Major Shareholders

 The Company is neither an affiliated company nor a part of business group of major shareholders. And the Company’s 

main business is not related to any business groups of major shareholders.
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Business Features

Executed

by

% 

Shareholding

2018 2017 2016

MB % MB % MB %

Underwriting income

- Fire SMK - 134.85 1.36 130.43 1.43 145.22 1.46

- Motor SMK - 8,550.42 85.98 7,862.39 86.17 8,642.37 86.93

- Miscellaneous SMK - 807.50 8.12 644.58 7.06 644.49 6.48

- Marine SMK - 9.64 0.10 6.54 0.07 6.78 0.07

Total underwriting income 9,502.41 95.55 8,643.94 94.73 9,438.86 94.95

Investment income

- Net investment income SMK - 306.14 3.08 339.73 3.72 391.79 3.94

- Profit from investment SMK - 140.55 1.41 176.15 1.93 107.30 1.08

- Fair value gain (losses) SMK - (4.60) (0.05) (35.29) (0.39) 3.40 0.03

Total investment income 442.09 4.45 480.59 5.27 502.49 5.05

Total underwriting and investment income 9,944.50 100.00 9,124.53 100.00 9,941.35 100.00

At the present, the Company’s business operation is composed of :

 - Non-life insurance : This is recognized as the main business of the Company which is classified into 4 segments : 

Fire Insurance, Marine and Transportation Insurance, Motor Insurance and Miscellaneous Insurance.  

 - Investment : The Company has the policy on the management of operating surplus from Non-life Insurance segment 

into various kinds of investment including bank deposits, promissory notes, bonds, debentures, and other investments 

in stocks and unit trusts. However, the transactions must be complies with the Announcement on Other Investments of  

Insurance Companies by the Office of Insurance Commission (OIC).

Income Structure

Product or service features

 Non-life insurance is recognized as the main business of the Company which is classified into 5 segments :

 - Motor Insurance

 The Company provides insurance service for those risks arisen from vehicles such as traffic collisions or rollover, 

or loss of the car, injury or loss of life of driver, passenger, and third parties, damages to the property of third parties, bail 

bond, and civil litigation. The Company classifies the types of insurance underwriting into: the Compulsory Motor Insurance 

under the Protection of Victims Injured by Vehicles Act, B.E.2535, and the Voluntary Motor Insurance; which is an agreement 

between buyer (insured) and seller (insurance company). Customers are able to choose the coverage up to their demands 

and financial capabilities. There are several options to suit the needs as follows:

 1.    Branded garage insurance is the 1st class insurance with a feature that the customer who buy an insurance could 

get the insured car repaired at the dealer’s garages of that car brand.  

 2.    Mileage-based insurance is the 1st class insurance which is suitable for drivers who drives less than 70 km per 

day or less than 25,550 km per year.

 3.   Motor 30 up is a comprehensive class one motor policy targeting at driver’s age of 30 years old and above. This 

age group is considered to be a better driver as they are more matured, have moe driving experience and those who have 

families also have tendency to be more cautious in driving their cars causing lower claims and are therefore charged a lower 

premium rate than those under 30 years old group.
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 4.    2+ insurance is the special 2nd class insurance covering a case of collision (only with land vehicles), loss and 

fire of the car, sum insured 100,000 – 1,000,000 Baht.

 5.    Up-to-you insurance is the 5th class insurance covering a case of collision (only with land vehicles), loss and fire 

of the car. The insured can choose the liability, whichever that suits, for the body, loss and fire of the car.  

 6.    3 Plus insurance is the special 3rd class insurance covering other party’s car and the insured’s car (only with 

land vehicles), sum insured 100,000 – 1,000,000 Baht.

 7.   Motor insurance class 2+3+ with additional benefit of transportation expense compensation during the damaged 

car being repaired. The travel expense not exceeding to 2,000 Baht/year will be compensated regardless of whether the 

insured are the person who cause the accident or not.

 - Fire Insurance

 Covers the damage of property of insured, both movable and immovable properties, tangible and intangible assets, 

which was caused by fire as a main. The Company provides the insurance service for all types of fire such as fire insurance 

for residence and disaster, fire insurance for building, structure, furniture, stock, and machinery, for large and small businesses.  

 Miscellaneous Insurance

 Provides personal accident insurance coverage in case that the insured has got an accident and bodily injury, and if 

that injury causes the insured admitted to hospital or total disability, dismemberment, or death, the insurance company will 

be responsible for the costs and expenses incurred from the insured’s medical treatment or will compensate the insured or 

his/her beneficiaries in case that the insured become dismembered, disabled, or death, by giving a coverage per accident 24 

hours worldwide. It also covers other miscellaneous insurance which are not personal accident insurance; e.g. By-fit health 

insurance, cancer insurance, liberty insurance, travel insurance, theft insurance, and all risks insurance. 

 - Marine and Transportation Insurance 

 Cover both international and domestic transportation. The Company’s insurance coverage ranges from transit by sea 

freight, air freight and land, which covers the risks of loss or damage to goods in transit arising from unanticipated accidents, 

e.g. ship capsized or run aground, fire, explosion, airplane crash, breakage, theft, etc.

Marketing and Competition

Marketing Policy  

 The Company’s marketing policy will be focused on the qualitative growth and place emphasis on risk selection under 

the careful risk management. Hence, insurance premium will be determined to cover the expected risks to reasonably assure 

that the Company will be able to pay for claims. Moreover, the Company concentrates on product variety to maximize the 

 potentiality and opportunity to approach target customers by the method of tailored insurance which is able to respond to 

specific needs of each group of consumers; for example, Branded garage insurance for customers who need assurance on 

the quality of repairing and parts but experience higher insurance premium in the market than acceptance. With an effective 

way of cost management of the Company, this allows the Company to set price of premium at an acceptable level of most 

customers and valuable for the purchase of Branded garage insurance. This is an important reason why the sales record of this 

mentioned product becomes successful in a very short time period. Mileage-based car insurance “drive less pay less” is also 

one of the illustrations of its leading in innovation, different thinking, and product designing, which responds to the market’s 

 needs. Motor insurance class 2+3+ with additional benefit of transportation expense compensation during the damaged car 

being repaired. The travel expense will be compensated regardless of whether the insured are the person who cause the 

accident or not.

 Furthermore, for non-motor insurance, the Company is the first company in Thailand launching new style products 

which are completely different and interesting to the market such as By-Fit health insurance penetrating to the group of 

exercise and health lovers. To say that, the sick opportunity is low when you have good health; then, the forfeit will be lower 

than those lack of health care. As a result, to be fair for health lover group, the Company will quote cheaper premium rates 
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than those who give less importance on their health. In 2016 the Company launched Kids’ Health Insurance (Super kids), 

protection for children aged 1-14 years for following 5 hit diseases :- Influenca , Dengue fever , food poisoning, hand foot 

syndrome and dental care.

 In 2018, the company continued to focus on market development in the digital age continuously. The company has 

pushed and encouraged the sales process of employees and agents to be more concise and convenient. The company has 

developed programs for all parties to use easily, such as checking insurance rates or status from smartphones. In addition, 

the company has expanded the online insurance broker network to allow the business to grow continuously in the transition 

period from face-to-face trading or call center to online trading. The popularity of buying through this new channel has 

increased every year over the last 3 years.

 To confirm that the Company is paying attention to the current trend of Digital Disruption which began to affect the 

insurance industry and the business in current and near future, the Company has adjusted the vision of the Company by 

adding the sentence “Insurtech” into the old vision sentence to all departments in the organization so that all departments 

and stakeholders have been informed and are committed to the transition to the digital age truly together.

Classification of Customers and Target Customers

 Mostly, the customers are in middle to low level. The premium of customers in Bangkok area contributes 35.3% while 

of regional customers contributes 64.7%, spreading across all regions. For motor insurance, 85% is from personal vehicles 

whereas 15% is from commercial vehicles.

Sales Channels

 Regarding the sales channels, the Company has the policy to penetrate the markets through various channels in order 

to enhance its maximum customer approachability. Having several sales channels would facilitate convenience to consumers 

so that they can choose the suitable channels corresponding to their behavior. Some may require face-to-face conversation 

with the representatives whereas some may prefer teleconversation or an online contact for example. For this reason, the 

Company’s marketing channels have been specified to cover both traditional paths including through agents/brokers or 

bancassurance, and modernized paths including through department stores, telemarketing, and internet.

 Regarding multi-channels marketing, this method not only helps the Company approach several groups of target 

customers but also reduces risks of income agglomeration from any particular channel. Currently, the income portion of each 

sales channel is distributed optimally as follows: 24.12% from financial institutions and showroom, 13.21% from agents in 

Bangkok, 34.22% from regional agents, 12.74% from brokers, 15.71% from direct sales. The dependency ratio on agents or 

large entities is also in satisfactory level. The premium from top 10 agents, compared to the 2018 average of total annual 

premium, is at 30.87%. The dependency ratio on the highest rank is at 7.56%.

        The Company’s sales channels can be divided by types of products as follows:

 - Both voluntary and compulsory motor insurance are distributed via agents for 48.95%; 10.98% from Bangkok agents 

and 37.97% from regional agents, and distributed via financial institutions and brokers for 36.89%, and the rest is from direct 

sales.

 - Sales channels for fire insurance relies on agents and brokers as the main channel with the proportion of 55.88%, 

36.92% via financial institutions, and the rest via direct sales.

 - Sales channels for personal accident and miscellaneous insurance relies on financial institutions  as a main with the 

proportion of 65.91%, 17.66% via agents and brokers, and the rest via direct sales.

        The Competition within the Industry

 At present, there are as many as 59 insurance companies operating in Thailand while the market share is rather 

agglomerated to a few companies. As of 30 September 2018, the top 10 insurance companies have taken up 60.95% of 

market share, with the top ranking company taking up 16.59%. Syn Mun Kong Public Company Limited occupies the 5th rank 

of market share, or equivalent to 4.58%. Considering only the market share of motor insurance, the Company can occupy the 

2nd rank of the market, which is equivalent to 6.73%.
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 Insurance companies still rely on agents as their main channel of market expansion. However, today, Online Broker 

has increased in large amounts. There are websites that support customers to compare it could be expected that the online 

broker of insurance companies will be increased to enhance more efficient of the customer access in the digital era. 

Industry Trend and its Competition in the Future

 1. The growth prospects of the non-life insurance industry are expected to be positive, but there may be a slow growth 

rate from 2018, as Thailand continues to face risks like many countries around the world in the trade war between the United 

States of America and the People’s Republic of China, which lack of clarity as to whether and when it ended.

 2. In long-term, the insurance’s industry still has the potential to grow so far. Thailand located on the center of  

ASEAN’s countries, so it would be advantages on the location and terrain. The foreign investors chose Thailand as a target 

to invest. Even though, the economy in the United States of America shows the sign of recovery, it is expected that the 

economic growth rate in the future could not compare with the economic growth rate in asian and southeast asian countries. 

In addition, the rate of accessing to insurance in Thailand is still low comparing with developed countries, so it could be 

expanded so far.             

 Another challenge facing non-life insurance business is that of how to maintain competitive advantage among the swift 

competition as well as regulations that are raised to higher standards. There are many factors that insurance companies take 

into their consideration simultaneously including the risks of natural disasters that may occur in the future, the liberalization of 

AEC. The Company not only must prepare and protect itself from the market scramble by foreign insurance companies but 

also plans to further the business into other member countries of AEC. In the meantime, the Company must concern about 

the sufficiency of risk based capital as required by the Office of Insurance Commission.

        Since the liberalization of AEC will enhance the free movement of capital and workers, and more convenient transportation 

resulting the increase of international trade volume and per capita income. This is a good opportunity for non-life insurance 

companies. To say that, the higher the per capita income increases, the more insurance buying rises. Especially the insurance 

penetration rate in Asian countries is still at low level, there is a roomy chance to grow. Besides, there was a big challenge 

for casualty insurance in the future and this could not be ignored that was the preparation to support changing of the Digital 

era and aging society. On the social online, people accelerated, lacked a method of waiting, and lacked the vocal Interaction. 

These changed behaviors had an effect on the structure of Channel of Distribution and the service satisfaction unavoidable. 

Consequently, the business of casualty insurance needed to be adapted on products, distributions, and services for those 

changed environmental factors. In addition, proportion of total insurance premium would be changed in the future as well, as 

the result of the structure of changed proportion of elderly people had increased gradually until becoming the aging society 

completely in 2024.

Product or Service Provision

 Source of Fund

   Financing Policy

    The sources of fund for the Company’s operations are as follows:

    1. Capital Fund, consisting of:

     1.1 Registered capital:  the  registered and paid-up capital including premium on share capital.

     1.2 Statutory  reserve:  Statutory  reserve  is  set aside out of the net earnings prior to dividend 

       payment.

     1.3 Net earnings after appropriation of the current accounting period.

    2. Cash  flow  from  operating  activities:  The  major sources of income are sale of insurance  policies, 

and collection of insurance and reinsurance  premiums from the Insured, agents, and brokers.

    3. Cash  flow  from investment  activities: The remaining cash inflow from operating activities  after 

deduction of committed expenses will be invested in accordance with the  conditions specified by the Department of  

Insurance. The returns are in the form of interest and dividend as well as gain (loss) on securities trading.
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  4. Borrowings from financial institutions: The Company has entered into an overdraft agreement with  commercial  

banks  to provide emergency fund, e.g. payment for major  claims,  etc.  As of  31  December  2018,  the Company did not 

have any loans from financial institutions.

   Loan Policy

   The  Company’s  loan  policy  follows the conditions stipulated in the Ministry of Commerce’s  Announcement  

on Other Investments of Insurance Companies. 

   Presently,  the  Company  has no  policy to  extend loans to third parties. Loans are only extended  to  its  staff 

as  part  of the  welfare  scheme. In case of a housing loan, the staff will be required to mortgage the real property as a loan 

guarantee.

  As for the  asset valuation  for the purpose of mortgage, the Company must abide by  the  conditions  stipulated 

by  the Office  of Insurance Commission. The Company adopts the price set  by the  Department  of  Lands or other 

juristic persons approved  by  the Registrar to be  asset  valuers or the price approved in writing by the Office of Insurance 

Commission.

  - Loan Risk Management

  In considering  loan applications, the Company stringently observes the conditions specified in the  Ministry of 

Commerce’s Announcement on Other Investments  of  Insurance Companies.  Loan analysis is usually  carried  out in 

accordance with the generally accepted  professional practice.  Repayment conditions are normally determined in consistence  

with the  borrower’s repayment capability including an appropriate rate of interest according to the risks. 

  Liquidity Management Policy

  The Company’s  policy on  liquidity management focuses on the efficient collection of the premiums due. This  is to 

ensure the liquidity  for claim payment and operating expenses. Cash  inflow and  outflow  projection  is carried out  every  

week for efficient financial  management. Great  attention is given to the outstanding claims,  i.e. the main short-term debts, 

which will affect the liquidity.  The Company invests a portion of money in short-term instruments,  which  can be  immediately 

turned  into cash when needed, e.g. saving  deposits at  bank, investment  in promissory notes, etc. This will enable the 

Company to be well prepared for payment of unforeseen short-term debts.

Environmental impact 

 Within those past 3 years, the Company has no any disputes or lawsuits in regards of environmental issue.
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Risk Factors

 Among the various external and internal risks factors over the years, the Company has been aware of the significant 

need for management mechanism to increase efficiency and the business operation with the higher carefulness in strengthening 

the business to move forward steadily.

 Thus, the company has focused on the continuous risk management organization-wide to generate more satisfactory 

returns and a confidence to the shareholders and stakeholders, the Company has identified risk factors and the short and 

long term operational guidelines. 

 Performing the company’s business in 2018 focused on the improvement of internal efficiency to harmonize with the 

changed economic situation and competition included the improvement of Technology. Plus, performing the business of casualty 

insurance with the preparation of handling risks or unexpected damages in the future included keeping enough funds for this 

kind of business in order to proceed work efficiently which will be advantage for insurance policyholders, shareholders, and 

stakeholders in every groups. The efficient risk management will reflect to the good management on performing business and 

will prevent and reduce the loss which will interrupt or end the business. 

 The Board of Directors assigned the Risk Management Committee to determine and review risk management frameworks 

and policies in various areas regularly, together supervise and monitor the effectiveness of such risk management to ensure 

that executives and employees have identified and evaluated the risks and prioritized to determine the preventive and corrective 

measures and risks control and management at the organizational level and department level under the responsibility to the 

acceptable level systematically in accordance with the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: 

COSO, and quarterly  report to the  Risk Management Committee. However, such measures encourage the executives and 

employees at all department to apply the risk management as administrative tool to prevent the impact or damages that may 

arise out of the uncertainty and promote the implementation of the strategic plans under the set goals. 

 In addition, the Key Performance Indicators (KPIs) have been introduced as the early warning and improve the 

enterprise-wide risk management efficiency to be more modern and more efficient, facilitating a linkage in the preparation of 

internal control report and other management systems implemented by the Company.

 Framework and risk management policy procedure And the risk management plan of the Company are as follows:

 1) To focus the risk management that impacts on the purpose and the policy of the company including the company’s 

   reputation and image.

 2) To manage risks efficiently and control them into an acceptable level.

 3) To encourage all staff to join in the risk management’s progress.

 4) To encourage all staff in the organization to acknowledge and prevent the all risks that could occur and also support 

   sectors to bring methods and strategies on the risk management and report to the Board of the company 

   continuously and hold a training for all level of staff to understand their responsible roles on the risk management.

 5) To investigate, follow up, and evaluate risks that could occur in the changed situation from both inside and outside factors continuously.

 6) To give support for the risk management and turn it into one of the Company’s culture that supports the value of the organization.

 The company had created the Risk Map to identify and evaluate Risk Factors which affected to the company’s administration, 

the determination Key Risk Indicators: KRI, and the level of Risk Appetite. For all risk factors, for following up the result of risk 

management at the level of Risk Appetite and reporting to the Board of the company continuously. Also, it had proceeded 

under laws, rules, and official regulations strictly.

 The company had assigned significant risk factors including prevention and concludes as follows:

 1. Strategic Risk

 This type of risk is described as the risk arising from the formulation of strategy, action plan, and policy adoption 

which is not appropriate or in line with internal and external factors and environment which cause an unable to achieve the 

Company’s vision and mission.

 The Company’s key factors of strategic risk consist of the growth of Thai economy, natural disasters, the public’s 
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confidence in the insurance system, the establishment of ASEAN Free Trade Area, the competition severity of insurance business, 

and changes of rules and regulations in corporate governance of the Supervisory Authority. These mentioned factors have both 

direct and indirect influences on the Company’s business performance. In the future, a large increase in insurance company 

merger and the formation of joint ventures between foreign and local insurance companies in order to enhance the strength 

of capital base and expertise in insurance business which helps strengthen the business competitiveness.

The Strategic Risk Management

 The Company has managed strategic risks by considering to the target of strategic plan and operating direction in 

conformity with the Company’s vision. It would be planned from the organization to sectors which high level of executives are 

also concerned in the consideration and the approval of plans by holding the Structure of Management in the organization, 

staff, budget, information technology’s system, tracking result’s system and by controlling the operation properly including 

setting the notification when the operation is not in the line as planned to change the strategy in conformity with the changed 

situation and to ensure that the Company has done the operation on the right direction and be in the line with setting target 

and objective.

 Besides this, the Company has considered on risks from the establishment of ASEAN Free Trade and ASEAN Economic 

Community (AEC) which probably impact on the Company’s business due to the foreign insurance companies are more going 

to run their business in Thailand. Especially, foreign insurance companies have highly strong and stable finance. This would 

create higher competitive status and impact on the Company’s income from insurance which might decrease and could not 

be expected. Therefore, the Company has improved and updated the strategy in line with the current Insurance industry by 

developing more various kinds of the insurance policy to supply the demand of clients and develop new channels of distribution 

to approach to clients. For the past 10 years, the Company has been developing the competitive ability at the higher rate by 

expanding the business to Non Motor market and building the differences in both services and goods.

 For creating Strong Brand Value, the Company has increased the various kinds of goods, increased the channel of 

distribution, established the Call Center: one number all over Thailand, including the guarantee of fast arrival to the crime scene 

and the guarantee of the standard lead time of car reparation which are the examples that the Company has been operating 

according to the strategy to impress clients. Furthermore, over the years, the Company has been improving services due to 

the Company has proceeded the pricing policy setting or enough insurance premium rate; therefore, there is the benefit for 

upgrading the potential of the organization continuously 

 2. Insurance Risk

 This risk occurs from the fluctuation of loss frequency, severity, and correlation deviating from the primary actuarial 

assumption which is used for the calculation of insurance premium, claim reserving, and underwriting consideration.

 The key factor of this type of risk is the changes of frequency and severity of loss which are underwritten by the 

Company, including natural disasters which are the effect of environmental problems, the calculation of insurance premium, 

the concentration in disasters, the beyond of expense standard, the allocation of premium reserves and claim reserves, 

the changes of the reinsurer’s behaviors and the development of new insurances that might has impact on the amount of 

compensation and cash flow which expected to be received in the future.

The Underwriting Risk Management

 To prevent the risk in this business, the Company has therefore cautiously set forth clear underwriting criteria. The 

coverage has been properly set for the actual risk. All relevant factors have been taken into consideration, e.g. accident 

statistics and compensations for each kind of motors in comparison with existing data on the industry. Also, there are keeping 

control and following up the information to update into the present data for applying proper premium insurance and conditions 

of coverage to be in conformity with the change in situations, for example, in the result of more investment in the infrastructure 

from the government sector, the Company has expanded from the insurance on many projects. Therefore, it need to be 

specially set and review on the insurance of these projects to be in conformity with current situation and the actual risk.
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The Risk Management on the claim management and the claim reserving

 The Company has also improved the claim management standard to be more concise, fair, and flexible by using the 

insurance mathematical methods which is generally acceptable which will be calculated and confirmed by the insurance 

mathematicians who received the permission. They will regularly follow up and analyze changes of reserves to consider the 

risk factos which will impact on the setting of the Company’s reserves to ensure that the setting reserves will sufficient for 

the obligation to the reinsurer in the future and to review the propriety and sufficiency of the insurance reserves.

The Reinsurance Risk Management

 For the risk that beyond the company’s bearable, the company will transfer the risk to the reinsurer through reinsurance 

contracts both in treaty and facultative reinsurance contracts. The reinsurers’ selection will take the first priority on the financial 

stability for managing the underwriting’s portfolio properly both on the overall underwriting results and the company’s 

objectives and targets.

 Unexpected risks of severe accident are another risk factor that could not be ignored since they may impact business 

stability of the Company. Accordingly, the Company needs to distribute the risks in accordance with the insurance practices 

to enable it to assume probable severe losses such as flood, windstorms, and all kinds of disasters. One way to achieve 

this s to purchase reinsurance against Excess of Loss for voluntary motor insurance to limit the company’s risk. All this is 

to manage the Company’s risk by transferring more responsibility to the reinsurer. In the year 2018, the company purchased 

the insurance of Excess of Loss by limiting the maximum liability of the insurer up to 190 million baht per event in order to 

manage the risk of the company. By transferring the liability to the guarantor Because the company Realizing that the need 

of people to buy car insurance for flood damage has increased.

 3. Liquidity Risk

 A liquidity risk arises from the Company’s inability to fulfill the Liability Obligation when due. This may result from that 

assets cannot be converted to cash, or the Company is not able to afford sufficient funds, or the costs of fund raising are 

over the Company’s acceptance.

 To prevent the risk, the Company is therefore required to have a great amount of capital fund sufficiently for underlying 

the business operation and any unexpected occurrences. In addition, this fund will assure the insured of the Company’s 

financial status to fulfill the obligations committed. The Company has also invested in high liquid assets, together with the 

effective management to balance appropriate cash-in-hand level at all times. This helps ensure that the Company’s liquidity 

risk is controllable.

 However, to maintain excess sums of the fund may cause the Company to lose an opportunity in management of the 

fund to its maximum benefits. According to the Registrar Commandments of the Risk-Based Capital of insurance companies, 

dated 31 August 2011 has determined that the company must have a capital adequacy ratio of not less than 140% in 2013.  

As of 30 September 2018, the company’s aforesaid ratio is 696.10% and the company still has the capital more than requirement 

regulatory amounted to THB 6,836.70 million.  

 4. Operational Risk

 An operational risk arises from the abuse of staff functions which leads to operational errors or from insufficient internal 

control systems, working procedures, working systems, or IT system. The outcome of such risks may be damages that  

could be either valued or not, for instance, the damages against the image and good reputation of the Company.

The Operational Risk Management

 The Company has organized the internal controlling system well by controlling and investigating the operations of all 

sectors continuously. With allocating enough employees which are qualified with tasks and well-created system that employees 

could be replaced both in temporary and permanent, the operation goes on continuously including holding a training for staff 

to give the knowledge in every fields concerned insurance business and other products of the Company and all the way to 

the operative development to catch up with the change as always. In addition, the Company has assigned all sectors to be 

responsible for the operative risk of their sectors. Also, the understanding on the operative risk in the employee’s level is 

nurtured and trained concretely.
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 On the information technology and the outside risk, the Company has created the Business Continuity Plan which there 

are reserved office and information center that are ready to use immediately. With collecting the information of staff’s computer 

by connecting with the Server, the Company could decrease the impact that might occur and could run the business smoothly 

even in the emergency situation.

 At any rate, the Company has created the report and evaluated risks from operations and activities of the Company 

continuously which consist of claim management that the result is presented to the Board of risk management of the Company. 

The operative system and internal control are also under the Audit committee to reduce the corruption and improper behavior 

which the internal audit of the Company will investigate all things on the operation including the information technology’s 

system with giving the suggestion to improve the system and the operative progress to reduce the operative risk as least as 

possible. Additionally, all sections in all level of the Company are significant mission that must be followed up, controlled and 

evaluated on the operation to make the operative risk as a controllable level

 Moreover, there is the preparation for the back-up business plan continuously to support the operation in the case of 

the operation is interrupted. There is the emergency back-up plan for the risk arises from the failure of IT system to support 

the operation for the target achievement.

 5. Market Risk

 In addition to insurance premium revenue, investment is another key source of revenue of non-Life Insurance company. 

Therefore, investing premium received, which is based upon expertise and prudence, is important for non-life insurance business. 

Such investment that is under supervision of the Office of Insurance Commission (“OIC”) and has to comply with the 

Announcement by the Office of Insurance Commission regarding insurance company’s investment.

 Investment Committee set investment targets and investment policy, which is approved by Board of Directors. The  

Investment Committee also set asset allocation in alignment with the Company’s acceptable risk and company capital, and 

monitor company investment to comply with risk management policy of the Company. Majority of investment assets are secure 

and low-risk securities with stable and reasonable return. Also, investment limits of assets and securities are approved and  

monitored by the Investment Committee. The Company also hires external investment manager, KASIKORN ASSET MANAGEMENT, 

who has experience and expertise, to manage part of the investment assets.

 Market risk is an uncertainty from the change in price of investment assets as a result of change in interest rate, foreign 

exchange rate, equity price, and commodity price.

 With regard to investment in the listed securities, market risk involves in market price fluctuation. Most Company’s 

equity investment have been categorized as a long-term investment. Such long-term investment has strong fundamental, strong 

financial status and profitability. To ensure that the Company can tolerate short-term market volatility, the Company regularly 

reviews equity’s investment proportion in consistent with market condition and the Company’s acceptable risk based on the 

Stress Test analysis which is conducted in order to submit to OIC.    

 As for investment risk in fixed-income securities, change in market rates cause the fluctuation in value of debt instrument. 

To appropriately determine proportion and average maturity of fixed-income securities, the Company closely follows and analyzes 

the fluctuation or changes in bank interest rate and fixed-income securities yield. Since most of the Company’s fixed income 

securities have maturities up to 5 years, the value of the fixed-income securities is mildly affected by the change of interest rate.  

 As for offshores investment, the Company has exposure to foreign exchange rate risk. The Company prevents partially 

the risk from the fluctuation from the exchange rate of assets which are invested in foreign currencies through entering into 

forwards contract with commercial banks. 

 However, investment return also depends on external factors, e.g. economic, monetary and fiscal policy conditions, 

and political situation of both domestic and foreign countries, as well as confidence of investors. Although these risk factors 

are uncontrollable and some risk factors are unpredictable, the Company has closely monitored and analyzed the money and 

capital markets in order to adjust the Company’s investment portfolio in response to the changing circumstance promptly.

 6. Credit Risk 

 A credit risk occurs when the insuring party becomes incompetent to fulfill the agreed obligations and when the insuring 

party’s credit rating is lowered.
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 The Company’s important factors of credit risk are that re-insurers cannot pay the Company for the compensation and 

that brokers fail to get along with the payment condition of insurance premium as agreed with the Company. To minimize 

aforesaid risk, the Company has therefore worked out specific control and preventive measures as follows:

 - Formulation of rigorous criteria for sale-agents recruitment. Other than qualification of sales potentials, other relevant 

aspects shall be taken into consideration, i.e. financial status, business operation records, and ability to pay premiums. In 

addition, agents are required to provide a guarantee in form of assets or person for the credit line as determined by the Company.

 - Establishment of a premium receivables collection department with appropriate ways and crediting period provision. 

Agents or brokers are not allowed to have premiums due and uncollected exceeding the approved credit line. Accounting 

system of the premiums due and uncollected needs regular audits. Operating results of the department shall be reported to 

the Company’s directors on monthly basis. In case of default, the Company will earnestly cancel the policy in compliance with 

the rules and regulations of the Office of Insurance Commission. The Company has set up measures to increase the proportion 

of premium receivables by improvement of efficiency in collection as well as by asking for more cooperation from agents.

 7. Risk of Dependence on Prime Customers

 The  Company has several sale channels and always widens its customer base so as  to  reduce  the  risks  that  may 

arise  from too  much dependence  on any one person, agent or  juristic person. At present, operation of the Company’s 

motor insurance business, which depends on the prime agents or juristic persons, has been performed with satisfactory 

results. The collective premiums written of the top ten agents accounted for 30.87% of the overall average premiums written 

of 2018, increased from 27.52% in last year. The Company depended on the premiums gained from the prime customers at 

merely 7.56%. 

 8. Risk of Ongoing Business Operations and Information System Security

 The Company has maintained a large computerized customers database. Important data and statistics are essential 

for the Company’s  operations. In case of data loss or damage  that may be resulted from various incidents,  e.g. fire, flood, 

earthquake, power interruption, computer  system failure, etc., there will be impacts on service provision to customers and 

parties concerned. To protect against this risk, the Company has therefore set up a committee to formulate a recovery plan 

for handling with these probable damages. A backup computer center was established at Chonburi Branch Building to ensure 

that there will be no data damage in case of emergency.

 The Company also provides a redundant power supply (UPS) to used in emergency backup power systems, as well 

as a Generator in case of electricity from the power station outage for a long time , installs a program to check fingerprint 

and keep record of officers, products’ system engineers whom have been granted authority to check hardware and software 

in order to prevent unauthorized persons to get access to the central unit.

 Moreover, to prevent damages that may occur due to the leak of  the customer database to other sources, the 

Company has also set authorized access levels to ensure no data leak to outsiders. Firewall and anti-virus software programs 

are installed; new technologies have regularly been applied to keep up with the changing of technologies.

 9. Risk of having major shareholder groups who have power on the Company’s management policy setting

 The Company has major shareholder groups such as “Dusdeesurapot” Family. As of  March 9, 2018, holding in total 

62.32% of Registered and fully paid-up capital in the Company which is able to control the votes of most of shareholders on 

the significant event. Therefore, other shareholders might not collect enough votes to audit and keep balance on the propasals 

from the major shareholders.

 However, the Company has appointed the independent and cultivated outsiders to join the Board of Directors for 

3 people. These 3 independent directors are also auditors to audit and consider matters that might lead to the beneficial 

conflict as follow the laws and regulations of The Stock Exchange of Thailand and The Office of the Securities and Exchange 

Commission (SEC) to ensure that those matters will be reasonable and will be the most beneficial to the Company. Also, the 

Company’s managemant will be transparent and auditable.
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List of major shareholders 

Top 10 shareholders ended on  9 March 2018 (Record Date)

List of  major shareholder groups  who de facto have significant influence on the Company’s management policy setting or 

operations :-

Note:   As at 9 March 2018, Dusdeesurapot Family has a total of 8 people :-

  Mrs. Sivaporn       Dusdeesurapot  held 29,535,080    shares  or equal to  14.77%

  Mr. Reungvit       Dusdeesurapot  held   25,693,220    shares  or equal to  12.85%

  Mr. Reungdej        Dusdeesurapoj  held 25,537,510     shares  or equal to  12.77%

  Mrs. Vichitra         Dusdeesurapot  held 14,807,730   shares  or equal to    7.40%

  Mrs. Anchulee    Gunavibool       held   14,791,240    shares  or equal to    7.40%

  Mrs. Suwimol       Chayavoraprapa   held 14,267,540    shares  or equal to    7.13%

  Mrs. Watchalawan  Dusdeesurapot   held         6,090    shares  or equal to    0.00%

  Mr. Prasert           Dusdeesurapot held            3,650 shares  or equal to    0.00%

Policy of dividend payment

 The Company’s  policy of dividend  payout  ratio remains  not  exceeding  60% of the net profits to which has been 

adhered on a regular basis.

Shareholders and Policy of Dividend Payment

List of major shareholders As at 9 March 2018

No. of shares held %

‘Dusdeesurapot’Family 72,608,278 36.30

Dusdeesurapot Holding Co., Ltd. 50,037,760 25.02

MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 21,750,000 10.88

EUROCLEAR NOMINEES LIMITED 21,749,990 10.87

‘Rodloytuk’Family 4,375,640 2.19

‘Asadathorn’Family 2,495,210 1.25

SMK HOLDING LIMITED 1,996,022 1.00

MR.YUE KWOK-LEUNG 1,729,000 0.86

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 1,689,150 0.84

‘Ruengpitthaya’Family 1,540,330 0.77

Shareholder Group

As at 9 March 2018 As at  31 December 2018  

No. of directors representing the groupNo. of shares held %

1. ‘Dusdeesurapot’Family 124,642,060 62.32 4

2. MINDO ASIA INVESTMENTS  LIMITED 21,750,000 10.88 1

3. LeapFrog Thailand Holdings  Limited 21,749,990 10.87 -
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Structure of Management

The Board of Directors

 As of 31 December 2018, the Board of Directors comprised of 10 members as follows:

1. Mr. Reungvit   Dusdeesurapot Chairman / Chairman of Investment Committee / Chairman of 

   Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

2. Mr. Reungdej   Dusdeesurapoj   Director /CEO / Managing Director / Member of Investment 

   Committee / Member of Nomination, Remuneration and Corporate

   Governance Committee 

3. Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa   Director / Executive Director / Member of Investment Committee

4. Ms. Aongorn    Somprasong/1 Director

5. Mr. Pradit    Rodloytuk Director / Executive Director / Member of Investment Committee/ 

   Chairman of Risk Management Committee / Member of Nomination,  

   Remuneration, and Corporate Governance Committee

6. Mrs. Anchulee Gunavibool          Director / Member of Nomination, Remuneration and Corporate

    Governance Committee

7. Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak          Independent Director / Chairman of Audit Committee / 

   Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance  

   Committee

8. Mr. Vinai Vittavasgarnvej          Independent Director / Member of Audit Committee  

9. Dr. Chatchavalit Saravari          Independent Director / Member of Audit Committee / Member of  

   Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

10. Miss Thanomsri Synsukpermpoon Director 

Remark :-   
 /1

The Board Meeting no.1/2018 held on 22 February 2018, resolved to appoint Ms. Aongorn Somprasong as   

               Director in replacement of Mr. Stewart Michael Langdon.

Roles and Responsibilities of the Board of Directors

 The Board of Directors, as representative of shareholders, has roles in considering formulation of vision, policies and 

direction. Additionally, the Board oversees administration and ensures strategy implementation, taking into account benefits 

of shareholders and other stakeholders. The Board also takes other responsibilities as detailed below:

 1. To oversee the Company’s businesses. 

 2. To consider formulating vision and direction of the Company and cooperate in turning vision into strategies and 

   plans.  

 3. To oversee that the Company achieves good operating results both in short-term and long term.

 4. To oversee overall risk management, determine acceptable risk level for organization with adequate internal control 

   system.

 5. To delegate power to the management so that management can perform management duty effectively. 

 6. To determine the roles and responsibilities of subcommittees as well as approve their appointments.  

 7. To approve investment policy frameworks and risk management process derived from investment. 

 8. To approve Annual Budget and Annual Investment Budget, including investment projects with values exceeding 

   THB 20 million. 

 9. To oversee the nomination of directors as well as the nomination and succession plan of senior executives of the 

   Company, from Assistant Managing Director and above.    

 10. To consider performance appraisal of the Board of Directors, subcommittees and performance appraisal of  

  Managing Director.
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Authorities and conditions for signing of the Company’s directors are as detailed below :-

 1. Two of the following 6 directors: - Mr. Pradit Rodloytuk, Mrs. Anchulee Gunavibool,   Mr.  Reungdej Dusdeesurapoj, 

   Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa, Mr. Reungvit Dusdeesurapot and Miss Thanomsri  Synsukpermpoon shall jointly 

   sign and seal as authorized persons to bind the company.

 2. For the following cases, either one of the directors, namely, Mr. Pradit Rodloytuk, Mrs. Anchulee Gunavibool, 

   Mr. Reungdej Dusdeesurapoj,  Mrs. Suwimol Chayavoraprapa,  Mr. Reungvit Dusdeesurapot and  

  Miss Thanomsri Synsukpermpoon shall be required to sign and seal as authorized person to take all actions on 

   behalf of the company. Such cases are :-  issuing insurance policies, liberty insurance policies, and certificates 

   of bail; filing lawsuits and proceeding all processes of judgment in civil, criminal, and arbitration respects;  

  reporting and withdrawing the  petitions; tendering performance of the obligation and tendering performance of 

   receipt, redemption and taking-over of the properties of the company or any other money from inquiry officials, 

   public prosecutors, judges, and / or juristic persons or any person; proceeding the execution of judgment, i.e. 

   seizure, attachment; withdrawal of the seizure, withdrawal of the attachment; selling properties by auction or 

   canceling property selling by auction; entering into or withdrawing an agreement to  put up bails or securities; 

  clarifying matter of fact, making arguments or appeals against judgments, orders, or commentaries of officials of 

   Department of Insurance or other officials as well as making payments of fines, penalties or any monies; and 

  renting, leasing, canceling or modifying the property rental right.

Summary of the attendance in the Board of Directors’ Meeting and record of attendance of each director

 In 2018, the Board of Directors held 5 meetings. Record of attendance in the Board of Directors’ meetings of each 

member are summarized, as follows:

               

Executive Officers

As of 31 December 2018, the Company’s executive officer comprises 6 members as follows :

 

List
Record of Attendance 

in the Meeting (times)
Remarks

1.  Mr. Reungvit  Dusdeesurapot 5/5

2.  Mr. Reungdej Dusdeesurapoj 5/5

3.  Mrs. Suwimol Chayavoraprapa 5/5

4.  Ms. Aongorn  Somprasong 4/5 The Board Meeting no.1/2018 held on 22 February 2018, 

resolved to appoint Ms. Aongorn Somprasong as Director 

in replacement of Mr. Stewart Michael Langdon.

5.  Mr. Pradit Rodloytuk 5/5

6.  Mrs. Anchulee Gunavibool 5/5

7.  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak 5/5

8.  Mr. Vinai Vittavasgarnvej 3/5

9.  Dr. Chatchavalit Saravari 5/5

10. Miss Thanomsri  Synsukpermpoon 5/5

List Position

1 Mr. Sutip  Ratanarat Deputy Managing Director – Motor Claim

2 Mr. Prayat Thitathummakul  Deputy Managing Director – Business & Regional Administration and Non Motor

3 Mrs. Veena  Niramarnsakul Deputy Managing Director – Accounting , Credit Management & Compliance

4 Mr. Surapong Vongsopanagul Assistant Managing Director – IT and System & Service Development

5 Mr. Nusonti Nilwong Assistant Managing Director – Central Motor Claim

6 Miss Montarat Navarat Assistant Managing Director – Business & Regional Administration
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Company Secretary

 The Board of Directors appointed Mrs. Sopima Keatniyomrung as the Company Secretary to have the authorization to 

proceed any transactions on behalf of the Board of Directors with responsibilities as follows:

1. To arrange the Board of Directors’ meetings, coordinate sub-committee meetings, organize shareholder 

    meetings, take minutes of the Board of Directors and shareholder meetings, prepare contents of annual 

    reports including keep important documents as required by laws.

2. To give advice and support the Board of Directors for the matters related to relevant laws and regulations.

3. To be a contact person with relevant supervisory bodies.

Details of Company Secretary’s profile is in the page “Executive and Administrative Officers”.

Management  Remuneration

               1)  Remuneration in cash

          (a) In 2018, director have received remuneration from the company, as follows :

          (b) In  2018,  there are 10 executive directors company secretary and the executive officers of the  Company,  who  

have  received  remuneration,  totally  36,506,686.59 Baht; and contribution to the Provident Fund amounted to 1,363,161.60 Baht.

 2)  Other remuneration  – None -  

Personnel

 As of 31 December 2018, the Company had 2,159 employees and classified in various departments as follows :

List Total remuneration

Mr. Reungvit  Dusdeesurapoj 999,999.96

Mrs. Suwimol Chayavoraprapa 740,000.04

Mr. Pradit Rodloytuk 1,039,999.96

Dr. Chatchavalit      Saravari 793,333.32

Mr. Vinai              Vittavasgarnvej 643,333.36

Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak 953,333.32

Mrs. Thanomsri Synsukpermpoon 639,000.00

Ms. Aongorn Somprasong 255,833.33

Mr. Stewart Michael Langdon 43,750.00

Mrs. Anchulee Gunavibool 358,333.38

No   Division  No. of person

1 Directors Office 4

2 Motor Claim 136

3 Marketing 212

4 Call Center 192

5 Underwriting - Non-Motor 69

6 Branches – Bangkok & Realm 372

7 Branches - Region 872

8 Legal 30

9 Management and Human Resources Development 14
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There have no significant changes to the company headcount or significant labor disputes in the past 3 years.

Total employees’ remuneration is  753,373,780.53  Baht as follows :-

Employee Development Policy

 “Human Resources” is the foundation and the heart of creating competitive advantage, business growth and a driving 

force for sustainable success. The company therefore emphasizes the importance of personnel development at all levels to 

have knowledge, ability and potential continuously, with the aim to promote the organization to be a Digital Insurer which is 

in response to the global digital age and also in accordance with the vision of The company :- “The Company will be the 

leader of non-life insurance business in concern of service innovation and INSURTECH provided with high quality and potential 

personnel”.

 Apart from enhancing the personnel to be well-equipped with knowledge, abilities, positive attitude at work, the 

personnel development engages in work motivation to assure the employee ’s the better quality of life in accordance with 

Good Governance, as well as the self-learning, development opportunity, and performance optimization. Our ultimate goal of 

personnel development is to enable the employees at all levels to be equipped with adequate knowledge, ability, skills and 

positive attitudes to achieve the outcomes, as well as to prepare the personnel to fulfill their duties to achieve the Company’s 

goals efficiently in the way that supports the transformative leadership (Change Leader) that will occur in present and in the 

future. The Company’s personnel development is divided into 3 main groups as follows.

1.    Performance improvement

 The company includes two annual staff training and development plans as follows.

 1.    Competency-based Training Master Plan

 2.    Digital Skill Development Plan

No. Remuneration  Amount (Baht) 

1 Salary      538,366,208.35

2 Cost of living       20,363,679.90

3 Overtime expenses     24,418,164.70

4 Provident Funds 22,467,411.45

5 Acting fees 1,919,640.00

6 Professional fees 255,000.00

7 Entertain expenses 1,051,551.96

8 Position allowances 7,553,605.01

9 Bonus 136,978,519.16

Total                 753,373,780.53

No   Division  No. of person

10 Service & System Development 21

11 Information Technology 33

12 Investment 5

13 Internal Audit 39

14 Finance 39

15 Administration 101

16 Collecting 76

17 Accounting 33

Total 2,159
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 These plans are intended to ascertain that the employees are well-equipped with knowledge, abilities, and skills at work 

to achieve the goals and competitive advantages in business. The Digital Skill Development Plan is designed into 2 courses: 

1. Basic Digital Skills Program and 2. Digital Concept for Insurance.

 The training and development programs include 3 main groups by competency categories. The program syllabus varies 

with the target groups.

 Core competencies are the combination of knowledge and capacities which all employees are expected to possess. It 

represents the organizational culture that contributes the employee performance development in the same direction to achieve 

the organization’s ultimate goals.

 Management competencies include the managerial abilities which the personnel by job position, role, and responsibility 

need to acquire to achieve the management (self-management and subordinators) and administration to achieve the outcomes 

in accordance with the strategic plan and company’s vision.

 Field competencies include the necessary abilities and professional skills to achieve the outcomes. Field competencies 

vary between job descriptions and involve a specific development that is directly linked to work to enhance the professionalism 

of each respective field. 

 Digital Skill Development Plan promotes the personnel to have knowledge and understanding and to accept the changes 

in the innovations, to enhance the skills to see opportunities for work process improvement, work process application to be 

more digital solutions, and work process development into the more effective use of the digital format.

 In addition, the company uses a blended learning principle in personnel development in order to be consistent with the 

group of learners and responsibilities without limiting learning in the classroom (Classroom Training) only. The company also 

encourages learning through Electronic media by themselves in the form of E-Learning and Self Learning through teaching 

materials that are 3D MAX programs, on-the-job-training, coaching, train the trainer, knowledge sharing, role-playing, and 

distance learning across the country via web conference, publicity and dissemination to instruct and to motivate the personnel 

at working (One Point Article: OPA), web knowledge management (KM) as source of information and knowledge for  

employees, as well as other areas of the development to ensure that the person would gain a valuable learning experience and 

full potential development. Also, the Company has focuses on the delivery of service to provide customers with the highest 

satisfaction. The Company promotes, develops, and enhances the behavioral potential for the employees raising complaints 

by providing the one-by-one coaching to improve individual performance.

 In addition, the company also provides knowledge to employees regarding anti-corruption and environmental conservation 

as follows :-

 Anti-corruption

 The company provides knowledge by promoting monthly articles via the company’s intranet to all employees about 

honesty which is linked to corporate culture No. 2 Honesty, integrity, morality

  In addition, in the orientation program for new employees, there is a training on the corporate culture of the company 

which will focus on honesty and corruption by opening the teaching media in a short movie format “Growing up, not cheating”, 

let employees watch and provide additional knowledge. In order to instill all employees to work in good faith and in accordance 

with the company policy.

 As for the learning of the work of new employees in the provinces, everyone must learn about Prevention and 

suppression of money laundering (AMLO) as well as encouraging employees to participate in the Anti-Corruption Day Project 

Of Anti-Corruption Organization of Thailand.

 Environment

The company provides knowledge by promoting monthly articles via the company’s intranet on environmental protection and 

energy conservation as a concept and guideline for employees via the company’s internal E-mail, including instilling employees 

to use energy efficiently and know the value such as reducing paper usage , closing the air conditioner after work, turning off 

the lights, closing the computer screen during the lunch break and campaigning for employees to walk up and down stairs 

on the 1-3 floor instead of using the elevator.
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 However, the heart of the training and personnel development is to monitor and measure the knowledge acquired, and 

transfer the knowledge to those involved to enhance the entity as a learning organization and all employees could make the 

most use of the learning resources across the organization and improve the performance more efficiently.

 In the year 2018, the Company carried out 60 staff training programs (both internal and external), representing a total of 

16,965 hours, the number of training averaged 7.86 hours/ person/year, a total of 2,159 participating employees, and training 

and development cost was approximately 1,059,059 Baht.

2. Key Person Development

 The Company has placed the importance on the personnel development and key person preparation for each unit 

of works. The Company provides knowledge and skills development through both internal and external training programs, 

multiple work skills improvement, job transfer; Individual Development Plan (IDP) for Branch Executive nationwide, a plan that 

is continuously prepared every year. The second task is provided to give the employees the opportunity to show off their 

knowledge and additional capabilities to enhance the career potential and to ensure the personnel replacement effectively, as 

it’s meant to promote the transfer of knowledge to each other. The Company focuses on employee performance in delivering 

the customer the satisfactory service continuously.

3. Potential Development

 The Company has proceeded the potential development and employee preparation for those who may become a key 

person of the Company by adopting the Growth Potential Development Model; starting by scoping of the key competencies and 

attributes; for examples, decision-making, mobilization, motivation, persuasion, etc. The level of competence in the respective 

regard is examined. The Company expects high qualified staff and executive development. In this regard, the company aims to 

develop personnel to be employees and executives with high potential, with a potential development program for successors 

(executive positions) and also select employees to be leaders of change (Change Agent) for the company, which has been 

considered from the outstandingness of the staff, expresses the range of development training in the “Skill Development Plan 

Digital” and the presentation period in the “Quality Improvement and Efficiency Improvement Project for Customers Agents 

and employees are more convenient and faster to use modern and digital mobile services”.
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Corporate Governance

Corporate Governance policy

 The Board of Directors realizes importance of good corporate governance, and ensures that the Company has fair,  

transparent and effective management system. The Board focuses on increasing competitiveness and values to the Company 

which are in line with moral practice and social responsibility to create sustainable business and give confidence to investors 

and all stakeholders. 

 In addition, the Board has established the Company’s Corporate Governance policy and the Business Code of Conduct 

for guidelines of sustainable business and operational framework of directors, executives and employees. The Board has 

assigned the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee to consider the Corporate Governance  

policy, practices relating to corporate governance and the Business Code of Conduct which are standardized to propose to 

the Board for approval. Moreover, employees at all levels are informed to acknowledge and understand the policy and the 

Business Code of Conduct. They shall follow them as their guidelines in performing duties. 

The Company’s corporate governance practices in 2018 are as follows:-

1. Rights of shareholders

 The Company placed importance to the shareholders’ rights. It encouraged the shareholders to exercise their basic rights; 

for example, to participate and vote in shareholders’ meetings, to propose agendas and candidate names to be considered 

to elect as directors of the Company before the date of Shareholders’ Annual General Meeting (AGM), to elect or remove 

members of the Board, to approve director remuneration, to appoint auditors and approve their remuneration, to approve 

allocation of the profit, and etc. Apart from the aforementioned, the Company disseminated crucial and complete information 

relating to its business operations for shareholders via channels provided by the Stock Exchange of Thailand (SET Portal) as 

well as website of the Company in a timely manner.  

 Shareholder Meeting 

 Every year, the Company arranges its Annual General Meeting (AGM) within 4 months from the end of its accounting 

period. However, in urgent cases, the Extraordinary General Meeting (EGM) can be called for considering special agendas 

which affect shareholders’ interests. In 2018, the AGM was arranged on 19 April 2018 at the Grand Fourwings Convention 

Hotel Bangkok, at 333 Srinakarin Road Huamark, Bangkapi Bangkok. The AGM practices of the Company are as detailed 

below:-

 Practices before AGM date

 •   The Company allowed shareholders to propose agendas as well as names of candidates to be considered to 

    elect as directors of the Company according to the criteria provided, via its website at www.smk.co.th, during 

    October to December every year. However, no shareholders proposed any agendas or names of the candidates 

    during such period. 

 •    The Company broadcasted invitations for shareholders’ meetings, agendas with supporting documents and proxy 

    Form A, B and C (Form C for foreign shareholders who have appointed custodian in Thailand). All of such 

    documents were provided in both Thai and English via its website at least 30 days  prior to the AGM. 

 •    The Company delivered invitations for shareholders’ meetings with date, time and place indicated, agendas with 

    supporting documents, last AGM minutes meeting, proxy and annual report to shareholders 21 days prior to the 

    AGM. Announcement on the AGM were made in the newspapers 3 consecutive days; and prior to the AGM at 

    least 5 days to inform shareholders to attend the meeting.

   Practices on the AGM date 

 •  The Company facilitated shareholders in attending the AGM, it provided adequate numbers of staff to give 

    services on document check and registration. The registration would be available 2 hours prior to the meeting. 

    Even if the registration period passed, the shareholders could still register to attend the meeting at all time.
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 •  The venue of the meeting was at the main street, convenient for shareholders to travel and access to the place, 

    it also could accommodate numbers of shareholders attended the meeting.

 •  During the meeting, all shareholders were entitled to attend the AGM at any time. The Company did not deprive 

    the rights of shareholders to attend the AGM.

 •  In 2018 AGM, there were 9 directors (members of Audit Committee included), senior executives, auditors and 

    legal advisor of the Company attended the meeting to respond shareholders’ inquiries relating the points 

    under their responsibilities. There were 28 shareholders attended the AGM, holding shares of 36,316,599 shares 

    equivalent to 18.16% of total paid up shares, and 12 proxies attended the AGM, holding shares of 97,615,561 shares 

    equivalent to 48.81% of total paid up shares, totaling 40 persons with altogether shareholding of 133,932,160 shares 

    equivalent to 66.97% of total paid up shares. 

 •  Before the meeting began, Chairman explained all the criteria relating to the meeting such as meeting opening, 

    vote casting, how to use voting slip and vote calculating in each agenda according to the Company’s Article of 

    Association.

 •  The Company gave opportunities to shareholders to express their opinions, give recommendations as well as 

    exercise their rights in making decision of important matters which might have material impacts to the Company. 

    For example, to elect the Company’s directors, to approve director remuneration, to appoint auditors and approve 

    their remuneration, to approve allocation of the profit, to amend the Company’s Article of Association, and etc.

 Practices after the AGM date

 •  The Company disclosed the AGM’s resolutions together with the vote results within the required period to 

    acknowledge shareholders and public via SET Portal and its website.

 •  The Company prepared the AGM’s minutes meeting along with details, resolutions and inquiries from 

    shareholders in each session, and submitted the minutes to its related regulators within the required period. The 

    minutes was disseminated via the Company’s website to acknowledge shareholders and public. 

 In 2018, the Company received the score of Excellent according to the AGM Checklist, assessed by  the Thai Investors 

Association.

2. Equitable Treatment of Shareholders

 •  The Company recognizes importance of the shareholders and it has corporate practices to protect the 

    shareholders’ rights. 

 •  The Company gave rights to shareholders to assign proxies to attend the AGM and cast the votes on their behalf 

    in each agenda by delivering the proxy forms with guidelines to the shareholders prior to the meeting date. Once 

    the proxy forms were handed to the persons assigned by directors, the proxies were entitled to participate in the 

    AGM and cast their votes as all other shareholders.

 •  The Company conducted its AGM according to the agendas notified in the invitation, and it had no policy to add 

    any items without advance notice to shareholders.  

 •  Directors and executives involved in matters relating to the AGM’s agendas attended the AGM to answer 

    questions from shareholders. The Company provided adequate time for the AGM to allow shareholders to 

    express their opinions and ask questions. Additionally, important questions and opinions from shareholders were 

    recorded in the AGM’s minutes meeting for future review.

 •  The Company discloses its important information on significant changes and other required matters via the 

    channel provided by the Stock Exchange of Thailand to inform shareholders. In addition, after the disclosure, 

    such information will be posted on the Company’s website in both Thai and English.    



Annual Report 2018 / Syn Mun Kong Insurance Plc.160

Use of internal information

 Details on use of internal information are reported in topic: Supervision on use of internal information  

Confidentiality protection and conflicts of interest monitoring

 The Board of Directors establishes an information security system, including appropriate policies and procedures to 

protect confidentiality, integrity and availability of business information, including market-sensitive information. The Board also 

ensures that directors, senior executives, employees and relevant outsiders comply with the information security system.

 The Board ensures management and monitoring of conflict of interest situations and transactions. The Board adopts 

an ethics and conflict of interest policy consistent with applicable laws and standards, and ensures that any party who has 

a vested interest in a particular transaction are not involved in the decision making. 

The Business Code of Conduct

 The Company places importance to business operations under the laws, regulations and moral principle.  The Board 

of Directors then establishes the Business Code of Conduct in written format and disseminates it via the Company’s intranet 

system as well as website, under the topic of Corporate Governance. Additionally, directors, executives and employees are 

required to adhere to and comply with the guidelines provided in the Business Code of Conduct.

 Furthermore, the Company continually creates communication across the organization to the employees on ethics. 

Also, supervisors have to ensure that their subordinates acknowledge, understand and follow the Business Code of Conduct.                    

3. Role of Stakeholders

 The Company places importance to fair treatments to all of its stakeholder groups. It recognizes the stakeholders’ 

rights according to the laws and agreement made with them. The Board of Directors then sets a policy and practices for 

stakeholder treatments and includes them in the Company’s business code of conduct. Directors, executives and employees 

shall adhere to such practices, details of which are summarized as follows:  

 Shareholders

 The Company encourages shareholders to exercise their fundamental rights in accordance with the laws and its 

Articles of Association. Those rights are such as rights to participate and vote in shareholders’ meetings, to elect members of 

the Board, to share in the Company’s profit. The Company also discloses important information relating its business operations 

accurately and in a timely manner via SET Portal and its website. Apart from the aforementioned above, the Company adheres 

to its principle of corporate governance and ensures that it has efficient and adequate internal control and risk management 

systems to operate the business. The Company is also determined to strengthen its business performance to create long 

term benefits to shareholders. 

 Customers

 The Company is determined to create quality products that fit customers’ needs. It continually improves its services 

to quickly serve customers and facilitates them with accessibility through convenient channels. The Company also provides  

complete information of its products and services for the customers to make decisions.  The Company has clearly set 

guidelines for customers’ satisfaction. It also develops service standard, complaint management process, customer surveys, 

including customer satisfaction index to improve its service.  

 The Company maintains good relationship with the customers by establishing Customer Service Center to respond 

to their inquiries on products and services, including receiving of customers’ complaints and coordinating with other units for 

solutions. Customers’ Complaint channel has already been provided via www.smk.co.th.    

 Employees

 The Company gives importance to its employees as they are essential resources contributing to achievement of its 

goals. 
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 The Company treats its employees fairly. Promotions, rewards or transfer shall be properly conducted based on 

the employees’ performance. Trainings on insurance products are arranged regularly to create progress in their careers. All 

employees are encouraged to fully express their capabilities, and their opinions are welcomed. 

 The Company clearly sets criteria for performance assessment of the employees by using KPIs to prevent and  

minimize arguments regarding bias in the assessment.  

 The Company clearly establishes a policy on the employees’ benefits and welfares. The employees’ remuneration rates 

are comparable to industry practice, and will be adjusted consistently with current economic situations. The Company gives 

additional welfares to its employees, namely, provident fund, medical welfares, staff loans and annual physical check. It also 

encourages the employees to have financial literacy, including life path investments that are suitable for their age and risk 

appetite.

 The Company gives importance to good quality of work life of its employees, it establishes Safety, Health and Workplace 

Environment Committee to take responsibilities for safety and occupational health in the Company’s workplace. The  

committee gives recommendations for improvement and development of safety and occupational health in accordance with 

the laws and safety standard of the workplace.  It also ensures that the employees as well as outsiders who come for services 

or work in the Company’s site are protected from dangers. Such Committee also has a responsibility to provide trainings to 

the employees to make them understand their roles and responsibilities on safety. 

 Creditors

 The Company adheres to codes of ethics in doing business, it treats creditors in accordance with laws and agreements 

made with them. The Company will always ensure that it has the ability to meet its financial obligations relating to its creditors.

 Supplier/Counter Party

 The Company treats its supplier/ counter party with fairness, and in accordance with the agreements made with them.  

It establishes clear procurement criteria for selecting suppliers/counter parties and takes into account mutual benefits. The 

Company shall not demand or give any benefits to them with bad faith.  

 Competitors

 The Company has a policy to conduct business with transparency and ethics, and treats its competitors in accordance 

with laws as well as relevant regulations. The Company shall not search for confidential information of competitors in bad 

faith for its own interests, including not taking any acts that are in breach of their intellectual properties. 

 Government Sector

 The Company intends to create good relationship with government sector, and operate its business in accordance 

with laws and requirements of the relevant official units. The Company will join governmental activities and give cooperation 

in providing information as requested. 

 Community, Society and Environment

 The Company operates business with accountability and gives attention to community, society and the environment. It 

supports public activities and takes part in social development programs. The Company also raises its employees’ awareness 

on conservation of environment and natural resources.

Actions against Fraud and Corruption

Code of Conduct

 •  The Company shall conduct business in the partnership with various agencies whether be governmental, state 

    enterprise, or private sector on the transparent, fair and lawful basis.

 •  The Company shall strictly comply with the anti-corruption policy.
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 Omission

 • The Company shall not offer any objects, incentives, or any benefits to the third party such as government officials, 

brokers, agents, partners, etc. in the intention to induce that person to act or ignore any act against the law or against the 

position of that person or to exchange for any privileges that are improper.

 Besides, to promote the anti-corruption, receiving/giving bribes, and all kinds of corruptions, the Company in any 

cases, shall publish via the Company’s website www.smk.co.th, sending the electronic mail to inform the partners, agents, 

brokers and third party to acknowledge the intention of the Company, especially the matter of “giving/receiving gifts, presents, 

entertainments, or any other benefits” as it is considered a serious matter to the Company, which may lead to corruption 

easily. At the same time, the Company has imposed the punitive measures for all directors, executives and employees who 

have engaged in corruption, giving or receiving bribes offered from government and private official either directly and indirectly 

for the acquisition or maintenance of its business or competitive advantage or taking advantage of donations and public 

charity for the own exploitation or contribution to corruption, it shall be punished according to the regulations of the Company 

specified and / or the provisions of the related laws.

 The Company has included channels for complaints or clues reporting when seeing the corruption actions, and 

measures to protect the complainants in the good faith from being bullied and intimidated owing to his/her complaints or 

clues reporting and the complainant protection measures shall be done on the basis of the confidentiality which only those 

concerned parties in the complaint investigation process shall be entitled to access the data.

 Meanwhile, the Company has communicated and educated regarding the anti-corruption practices continuously, 

including the examination and assessment of the corruption risks and monitoring the implementation of anti-corruption, briberies 

or corruptions measures of the company continuously and appropriately to ensure that the company’s’ business has been 

accordance with the intention of the anti-corruption practices.

 The Audit Committee shall be responsible for supervising the internal control, financial report preparation, and other 

processes relating to the anti-corruption, and monitoring the implementation of anti-corruption measures, reviewing relevant 

measures and internal controls to ensure that anti-corruption measures are sufficient and effective, reviewing risk assessments 

and giving feedback and recommendations that should be taken to reduce such  risks.

Receipt of complaints

  Details on receipt of complaints are reported in Corporate Social Responsibility, topic number 2: Actions on   

anti - corruption 

4. Disclosure of Information and Transparency

 The Company places importance to its information disclosure as such matter affects decision making of all stakeholder 

groups. At this point, the Company imposes measures for controlling the information disclosure both financial and 

non-financial to be accurate, reliable, timeliness and in compliance with laws.

 Important information of the Company is disclosed in accordance with rules and regulations required by the Securities 

and Exchange Commission (SEC), SET, OIC and other relevant official units, via SET Portal, Annual Registration Statement 

(Form 56-1), Annual Report as well as its website. The Company also regularly adjusts its information to be up to date  

versions.

       4.1 The Company’s disclosure practices are as follows:-

 1. To disclose accurate and complete financial information and non-financial information timely.

 2. To prepare a report on the Board’s responsibility for financial statement and present it along with Independent 

   Auditor  Report in Annual Report.  

 3. To set a policy requiring directors and executives to report their transactions of buying–selling/ holding of the 

          Company’s securities in the next Board of Directors’ meeting. The holding of the Company’s securities by 
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   directors and executives both direct and indirect, including the changes of securities numbers held by them shall 

   be disclosed in Annual Report (numbers of securities held at the beginning of the year and numbers of changes of 

   securities held during the year).   

 4. To disclose dates of directors’ appointment in Annual Report.

 5. To disclose information on remunerations each director receives as a member of the Board of Directors and as 

        in the subcommittees. 

 6. To disclose the policy on remunerations of directors including forms and types each director receives as a member 

   of the Board of Directors and as in the subcommittees.

 7. To disclose the audit fee and other fees in Annual Report. 

 8. To disclose the Company’s Memorandum of Association and the Company’s Article of Association on its website.

 4.2 Report on Interest 

     The Company has set a policy requiring directors and executives to report theirs and their related persons, which are 

vested interests relating to administration of the Company. They are required to report when first taking position, at the end 

of the year and when there are changes of their vested interests.

 All directors and executives are required to submit the Report on Interests to Company Secretary who will gather and 

prepare copies of the documents to the Chairman of the Board and the Chairman of the Audit Committee within 7 days from 

the date of receipt of such reports.

 4.3 Investor Relation

 The Board of Directors realizes that the information of the Company’s business performance, including financial  

information and non-financial information, is important to investors. The Company gives importance to disclosure of 

complete and accurate information. Investors and other relevant parties can receive the Company’s information via  

disseminating channels of the Stock Exchange of Thailand and its website (www.smk.co.th). The Company has assigned  

Mrs. Veena Niramarnsakul, Deputy Managing Director, Finance & Accounting and Credit Management, to take the role of 

coordinating person. The contact number of Investor Relation unit is 02-378-7000 ext. 7138.

5. Responsibilities of the Board

 5.1 Board of Directors Structure

 At present, the Board comprises of 10 members. Among 10 directors, there are 3 independent directors, 3 executive 

directors and 4 non-executive and non-independent directors, to attain balance between directors, executive directors and 

independent directors. In addition, the Chairman and the Managing Director are not the same persons to clearly separate the 

roles and responsibilities. 

 The Board has a policy on diversity of its composition in terms of education background, professional experience, and 

special skills. There will be no limitation to races, gender and age to ensure that the Board consists of competent members 

leading to achievement of the Company’s objectives.

 Name list and authorized signatory of the Board of Directors are reported in Structure of Management, topic: The 

Board of Directors 

      5.2 Subcommittees

      Details on subcommittees are reported in topic: Subcommittees 

      5.3 Scope of Roles and Responsibilities of the Board of Directors

      Details on Scope of Roles and Responsibilities of the Board of Directors are reported in Management Structure, topic: 

  The Board of Directors 
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      5.4 The Chairman of the Board and the Managing Director

       Scope of Roles and Responsibilities of the Chairman 

 1. Take a leading role to ensure that directors and the Board of Directors as a whole perform its roles and  

  responsibilities to the best of their abilities.  

 2. To oversee that the Board of Directors consists of quality and competent members leading to right decision making 

   and high performance. 

 3. To oversee that the Board of Directors pays attention to the strategic matters that affect competitiveness of the 

      Company.   

 4. To ensure that the Board meetings are run effectively, with adequate time given to management presentation, 

         encourage and give opportunities to directors to freely ask and share their opinions. 

 5. To set agendas appropriately and timely for situations, necessity and urgency and ensure that directors receive 

   accurate and timely information.  

 6. To call the Board of Directors’ meetings and chair meetings of shareholders.

     Scope of Roles and Responsibilities of the Managing Director

 1. Managing Director is the Chief Executive of the Company.

 2. To manage the Company according to the vision, strategies and goals approved by the Board of Directors.

 3. To propose to the Board of Directors for approval of strategies, policies and core business plans.

 4. To manage the business to achieve continual good operating results and ensure the linkage between strategy 

         and implementation.  

 5. To monitor and regularly report business condition and the Company’s operating results to the Board of Directors.  

 6. To effectively supervise various operations of the Company. 

 7. To present Annual Budget and Investment Budget to the Executive Board, and later table to the Board of  Directors 

   for approval.  

 8. To act as the Company’s representative and is delegated to contact with the Authorities. 

 9. To implement the principles of corporate governance organization-wide.        

  5.5 The Board of Directors’ Meeting

 In 2018, the Company held the Board of Directors’ Meetings totaling 5 times. The Board meetings were arranged in 

accordance with principle of good corporate governance as follows:-

 1. The Board of Directors’ meeting shall be scheduled in advance in May of every year in order to facilitate directors 

to manage their time for the meeting.

 2.  The Chairman shall approve the Board meetings’ agendas, the Managing Director and directors may propose 

agendas for Board’s consideration through the company secretary.

  3. Regarding consideration in each meeting, The Company shall send the invitation of the Board of Directors’ meeting 

to directors in advance at least 7 days prior to the meeting (except for urgent cases) so that directors can have adequate 

time to study and consider as well as to make right decisions about various issues on the agendas.   

 4. According to the Company’s Article of Association, the Board of Directors shall arrange its meetings at least 1 

time per 3 months, and half of members of the Board of Directors shall be present at the meetings to constitute a quorum. 

In addition, special meetings can be called depend on necessity.  

 5. In each meeting section, directors with conflict of interests shall not participate in the consideration or shall 

abstain from voting.
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 6. In every meeting, agendas shall be set clearly. All directors can freely discuss and share their opinions about the 

issues discussed, including minutes taking provided.   

 7. The Board encourages the Managing Director to invite key executives to attend the Board meetings to present   

details on the agenda items related to matters that they are directly responsible for.

 Details on meeting attendance of each Board member are reported in Structure of Management, topic: The Board of 

Directors.

 Non-Executive Director Meeting

 The Board has a policy to arrange the meetings for non-executive director to be able to meet, as necessary, 

among themselves without the management team to debate their concerns and report the outcome of their meeting to the  

Managing Director.

 In 2018, the Company held a Non-Executive Director Meeting on 13 December 2018 for the non-executive director to 

meet among themselves without the presence of Executive Directors or the Management.

 5.6 Directorship of other companies 

 The Board realizes that efficiency and devotion to duties as the Board and senior executives are important. The Board 

of Directors then prescribes that each director shall assume director positions in other listed companies not more than 4 listed 

companies, and the Managing Director can assume director positions in other companies not more than 3 companies.   

 5.7 Director development

      Director Orientation 

       It is prescribed by the Board that orientation shall be arranged for all new directors to increase their knowledge 

and understanding of the Company’s business, to be ready to fulfill duties of directors. Company secretary is assigned to  

coordinate the orientation for new directors as follows:-  

 • Information on business structure, Board structure, subcommittees as well as their duties and responsibilities.

 • Information on policies and procedures for business operations.

 • Arrangements for new directors to meet with the Chairman and the Managing Director to receive information 

   relevant to business operations of the Company.

 Development Policy for directors 

 The Board ensures that directors receive sufficient training and have understanding of relevant law and standards, and 

other applicable obligations, risk factors, and the Company’s business environment. Directors will receive accurate information 

and regular updates. They are encouraged to attend training programs or seminar organized by Thai Institute of Directors 

(Thai IOD), SET, Thai Listed Companies Association and SEC. Company secretary is assigned to coordinate such matters.  

 In 2018, there were directors attended seminars and trainings programs relating to performance of duties of directors, 

as summarized in the following tables:-

1. Mr. Reungdej   Dusdeesurapoj   Director / CEO / Managing Director / Member of Investment Committee / Member 

        of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 4 July 2018 Board Forum 2018 “OIC Expectation to the 

Board of Directors”

Office of Insurance Commission (OIC)

2 4 July 2018 Board Forum 2018 “The OIC’s policies for 

the non-life insurance business operation”

Office of Insurance Commission (OIC)

3 15-16 November 2018 Digital Business Transformation 2018 Omega World Class
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2. Mr. Pradit    Rodloytuk  Director / Executive Director / Member of Investment Committee/ Chairman of  

       Risk Management Committee / Member of Nomination, Remuneration, and  

       Corporate Governance Committee

3. Mrs. Anchulee Gunavibool   Director / Member of Nomination, Remuneration, and Corporate Governance 

        Committee

4. Dr. Chatchavalit Saravari          Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Nomination, 

        Remuneration, and Corporate Governance Committee

5. Miss Thanomsri Synsukpermpoon          Director 

 

 5.8 Succession Plan

 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee is assigned by the Board of Directors to take 

responsibilities for continuation of suitable administration as well as consideration of succession plan especially for positions 

of Managing Director and senior executives from Assistant Managing Director and above. This is to ensure that the Company 

has planned, nominated, selected, and prepared for personnel to be replaced in key positions significant to business operation 

of the Company once those in such positions have been promoted, transferred, retired, or resigned, resulting in vacancy of 

such positions. 

       The Company has recruitment plans for key executive positions of all levels with suitability, to ensure that the Company 

has selected executives who are good and competent. The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

shall be responsible for considering the appointment of senior executives of the Company; namely, Managing Director and 

senior executives from Assistant Managing Director and above, to propose to the Board of Directors for approval.     

       In addition, the Company has a policy to recruit persons who are good and smart to join the Company such as those 

with experience and young talent. Such persons will be trained and equipped with opportunities to succeed in executive 

position in the future. In this regard, they shall pass serious employee evaluation steps; namely, challenging assignment and 

job rotation to enhance their leadership skills as well as knowledge of various areas.

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 4 July 2018 Board Forum 2018 “OIC Expectation 

to the Board of Directors”

Office of Insurance Commission (OIC)

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 5, 12, 19, 26 June

3, 31 July 2018

Director Certification Program (DCP) 

class 261/2018

Thai Institute Of  Directors (IOD)

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 4 July 2018 Board Forum 2018 “OIC Expectation 

to the Board of Directors”

Office of Insurance Commission 

(OIC)

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 29 June 2018 Smart Disclosure Program Securities and Exchange Commission 

(SEC) and the Stock Exchange of 

Thailand

2 4 July 2018 Board Forum 2018 “OIC Expectation to 

the Board of Directors”

Office of Insurance Commission (OIC)
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 5.9 Performance Appraisal of the Board, subcommittees, Managing Director and overall employees

 The performance appraisal of the Board is divided into 2 parts which are: 1. performance appraisal of the Board of 

Directors and 2. performance appraisal of the subcommittees. The Board determines that the appraisals must be conducted 

in February of every year. Furthermore, the operating performance results will also be considered in the appraisals to reflect 

efficiency and true directors’ performance.  All recommendations will be obtained for improving efficiency of the Board’s 

performance, resulting in highest benefits for corporate governance of the Company. 

 5.9.1 Appraisal of the Board of Directors’ Performance

The Board sets criteria in appraising performance of the Board of Directors as detailed in the table below

 In addition, the Board sets topics for such appraisal which can be divided into key five topics; namely,  1. The Company’s 

Operating Performance over the year, 2. Roles and Responsibilities of the Board,  3. Board Meeting and Performing of Duties, 

4. Structure and Qualifications of the Board, 5. Relationship with Management. 

 5.9.2 Appraisal of Subcommittees’ Performance

 The Board determines to conduct performance appraisals of all subcommittees; namely, the Executive Board, the Audit 

Committee, the Risk Management Committee, the Investment Committee, and the Nomination, Remuneration and Corporate 

Governance Committee. Such appraisals use the same criteria as the performance appraisal of the Board of Directors. 

Additionally, the appraisal topics have been set differently according to important roles and responsibilities of each 

subcommittee. 

 5.9.3 Appraisal of Managing Director’s Performance

 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee takes responsibilities for assessing performance 

of Managing Director and presenting to the Board of Directors for consideration. Such appraisal uses the same criteria as the 

performance appraisals of the Board of Directors and the subcommittee. The appraisal topics can be divided into seven key 

topics which are: 1. The Company’s Operating Performance over the year, 2. Vision and Strategies formulation, 3. Strategy 

Implementation, 4. Human Resources and Succession Plan, 5. Knowledge of Products and Services, 6. General administration 

and the ability to motivate,  7. Relationship with the Board of Directors.  

 5.9.4 Appraisal of executives and overall employees

 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee put in place clear and predetermined performance 

evaluation criteria for senior executives and employees throughout the Company. 

 5.10 Remunerations for directors, executives and employees

 Remunerations for directors

 The Board assigns the Nomination, Remuneration and Corporate Governance committee to consider  the remuneration 

policy and structure of the Board of Directors and subcommittees, and proposing for the Board consideration to further seek 

the shareholder’s approval.  The director remuneration reflects the experience, obligations, scope of work, accountability and 

responsibility, and contribution of each director. Directors who have additional roles and responsibilities, such as member of a 

committee, will be entitled to additional remuneration, comparable to industry practice. The remuneration rates and structure 

for directors will be approved by shareholders.  

Score (%) Level Definition

90-100 Excellent Excellent standard and performance, no need for improvement or only small  

improvement required

80-89 Exceed Expectation Standard and performance exceed expectation

70-79 Meet Expectation Standard and performance meet expectation

60-69 Moderate Meet standard performance but below expectation, improvement required

below 60 Need to improve Below standard performance, urgent improvement required
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 Remunerations for executives and employees

 The Board sets clear and effective performance evaluation criteria, and determines the remuneration structure 

consistent with the Company’s operating performance as well as remuneration structure of the non-life insurance industry. 

The remuneration structures of executives and employees are in the form of salary and bonus.  The salary increase and 

bonus will consider the results of performance evaluations of executives and employees, including the Company’s operating 

performance and the salary increase and bonus of non-life insurance industry.

Company Secretary

 The Board appoints the company secretary with the necessary qualifications, knowledge and experience for  

performing the duties. The company secretary shall give advice on corporate governance, regulatory and administrative  

requirements, including preparing board meeting, other important documents, supporting board meetings, and coordinating 

the implementation of board resolutions. The company secretary is encouraged to receive ongoing training and education 

relevant to performing the duties. 

Subcommittee

 As of 31 December 2018, the Company had 5 subcommittees; namely, the Executive Board, the Audit Committee, 

the Risk Management Committee, the Investment Committee and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance 

Committee, as detailed below:-

 (a)   Executive Board comprises of 3 members, as follows:

Scope of Roles and Responsibilities of the Executive Board

 1. To oversee and give advice to the Managing Director to ensure that the Company achieves the targets and goals 

   as set by the Board of Directors. 

 2. To take part in consideration of policies, vision, strategies and business plans jointly with the management before  

  proposing to the Board of Directors for consideration. 

 3. To consider Annual Budget and Investment Budget together with management before proposing to Board’s meetings 

   for approval.

 4. To consider investment budget with size over approval authority of Managing Director; however, not exceeding 

  THB 20 million. 

 Executive Board convened 11 meetings in 2018. Record of attendance in the Executive Board’s meetings of each 

member are summarized, as follows:

1. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj CEO and Managing Director 

2. Mrs. Suwimol Chayavoraprapa Executive Director

3. Mr. Pradit Rodloytuk Executive Director

Name Record of Attendance in the Meeting (times) Remarks

1. Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj 11/11

2. Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa 11/11

3. Mr.  Pradit      Rodloytuk 11/11
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Directors’ Approval Authority

Remark* Items other than those stated above will be at the discretion of the Executive Board, except for the operating budget which is subject to 

   the Managing Director’s judgment.

         (b)  Audit Committee comprises of 3 independent directors, as follows:

      The Audit Committee will have the term in office of 3 years, and chaired by a qualified Audit Committee Chairman who 

has knowledge and experience adequately for reviewing reliability of financial statement. The Company’s Audit Committee is 

responsible for reviewing the Company’s financial statements, internal control and risk management systems to be concise, 

proper, up to date and efficient. This also covers reviews of compliance with policies, rules, laws, procedures as well as 

regulations stipulated by supervisory bodies. In addition, the Audit Committee shall give opinions and report to the Board of 

Directors for approval, or to seek approval from shareholders’ meetings.    

Scope of Roles and Responsibilities of the Audit Committee

 1. To review the financial statements of the Company to ensure the accuracy, reliability and sufficient disclosure.

 2. To consider and approve any significant changes in accounting principles or accounting practices submitted by the 

   Management of the Company.

 3. To review internal control system, the Company’s internal audit and risk management system to ensure the 

   appropriateness and effectiveness, including suggestions on how to improve the significant internal control system 

   submitted to the Board of Directors.

   3.1 To review and approve the annual internal audit plan of the Company. 

   3.2  To review the internal audit report submitted to the Management, and reviews the opinion of the Management 

      on the audit issues that have been proposed and reported.

   3.3  To review the performance report of the Compliance Unit, including other related entities (e.g. Law) to 

      ensure appropriately that the Company complies with the Securities and Exchange Committee, and the 

      non-life insurance laws, and/or other laws related to the Company’s business.

    Subjects for Approval*

Limits of Approval Authority

Managing Director Executive Board Board of Directors

1. Investment in all investment assets 

(bank deposits, bonds, stocks, debentures, loans, etc.)

Subject to approval of the Investment Committee consisting of:-

the Chairman, the Managing Director, Executive Board  

Members and Investment Manager

2. Investment in movable and immovable properties Not exceeding

Bht. 5 million

Not exceeding

Bht. 20 million

Over Bht. 20 million

3. Expenses for projects not included in Investment 

Budget earlier approved by the Board of Directors 

Not exceeding

Bht. 5 million

Not exceeding

Bht. 20 million

Over Bht. 20 million

1.  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak      Chairman of Audit Committee

2.  Mr. Vinai Vittavasgarnvej Member of Audit Committee

3.  Dr. Chatchavalit Saravari Member of Audit Committee

    Secretary to the Audit Committee:       Mr. Amornsak Srimongkolchai
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   3.4 To consider the observations and suggestions provided by the auditor in respect of the internal control 

      performance, and Internal Audit regarding internal control, and submit the Management to revise and 

      improve as to the recommendations, and follow-up on the implementation of the respective suggestions.  

   3.5 The Audit Committee may convene a meeting with the Management peculiarly, including recommend  the 

      review of any items that may be deemed necessary and ask for independent comment from other  

     professional consultants at the Company’s expenses.  

 4. Consider the connected transactions or the transactions that may cause conflicts of interests, making them in line 

   with the laws and SET’s regulations. This is to ensure such transactions are reasonable and for the highest 

  beneficial to the Company.

 5. To consider the disclosure of the Company’s profile in case where the connected transactions or related transactions 

   that may cause conflict of interest for accuracy and completeness reasons.   

 6. To consider the independence of the Internal Audit Unit in respect of access to data that is necessary and useful 

   to the Internal Audit.  

 7. To consider selection, appointment and propose the remuneration for the auditor to ensure that the auditor is 

   independent to serve as the auditor of the Company. 

 8. To convene a meeting with the auditor to be informed of the result of the review/audit of the financial statements, 

   discuss the issues and problems that may be encountered by the auditor and hold a meeting with the auditor 

   without the Management at least once a year. 

 9. To review and reassure that the Company has implemented the control measures and regulatory measures 

   adequately for sure that the Company has firmly adhered to the anti-corruption policy in line with the regulatory 

   agencies’ practices efficiently and  

   9.1 To provide channels for the receipt of the clues in case the employees and stakeholders have questions  

     or see the suspected acts of violation or non-compliance with laws, regulations, and rules, ethical codes  

     and anti-corruption policy 

   9.2 To provide confidence-building process to those whistle-blowers that the Company has proceeded the 

      independent investigation process and appropriate follow-up process. 

 10. To review and evaluate the Audit Committee Charter regularly and propose to the Board of Directors for approval 

    where the modification occurs.    

 11. To prepare the Audit Committee’s Report that is disclosed in the Company’s annual report;  such report must be 

    signed by the Chairman of the Audit Committees and must contain at  least the following information.

  • Opinion on the accuracy, completeness, and reliability of the Company’s financial report

  • Opinions on the adequacy of the internal control systems of the Company

  • Opinion on the compliance with the Securities and Exchange laws, SET’s regulations, non-life insurance laws and 

    regulations, and the Office of Insurance Commission (OIC), any other related business law

  • Opinion on the suitability of the auditor

  • Opinion on transactions which may cause conflicts of interests 

  • Number of the Audit Committee meetings, and attendance of such meetings by each Audit Committee member

 12. In performing duties, when it has a question or doubts that there is transaction that may cause a conflict of 

    interest, fraud, or suspicious circumstances informed by the auditor about fraud, violation of laws, or what may be 

    related to the duties of directors and executives, the Audit Committee shall be responsible for reporting the Board 

    of Directors for improvement within a period of time the Audit Committee deems appropriate, as well as report the 

   Securities and Exchange Commission (SEC) in the case where it is within the scope of the Securities and Exchange Act. 
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 13. Perform other tasks according to the scope of power and authority set forth in the Charter or as authorized by 

   the Board of Directors with the approval of the Audit Committee.

 Audit Committee convened 12 meetings in 2018. Record of attendance in the Audit Committee’s meetings of each 

member are summarized, as follows:

(c)  Risk Management Committee comprises of 5 members, as follows:

The Risk Management Committee will have the term in office of 3 years.

Scope of Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee

 1. Determine risk management policy and propose it to the Board of Directors for approval; the policy should cover  

  all kinds of risks that may affect revenue, fund capital, reputation or business existence as follows: 

   1.1 Strategic risk 

   1.2 Insurance risk 

   1.3 Liquidity risk

   1.4 Operational risk 

   1.5 Market risk

   1.6 Credit risk 

 2. Evaluate the adequateness of risk management measures and efficiency of the Company risk management. 

 3. Organize at least once a quarter a meeting to follow up the risk status and risk management progress, including  

  provide consultation for improvement to appropriately comply with risk management framework and strategy and  

  report the Board of Directors at least once a quarter. 

    The Risk Management Committee may request for consultation from external persons at the Company’s cost. 

 4. Control and support risk management by proposing method that protects or lowers the risks to acceptable level; 

   follow-up risk management progress continuously; ensure adequateness and appropriateness of risk management.

 Risk Management Committee convened 5 meetings in 2018. Record of attendance in the Risk Management 

Committee’s meetings of each member are summarized, as follows:

Name Record of Attendance in the Meeting (times) Remarks

1. Mr. Weerachai     Ngamdeevilaisak 12/12

2. Mr. Vinai           Vittavasgarnvej 12/12

3. Dr. Chatchavalit   Saravari 11/12

1.  Mr. Pradit          Rodloytuk Chairman of Risk Management Committee

2.  Mr. Prayat         Thitathummakul Member of Risk Management Committee

3.  Mrs. Veena        Niramarnsakul Member of Risk Management Committee

4.  Mr. Tara            Vanalabpattana Member of Risk Management Committee

5.  Mr. Amornsak   Srimongkolchai Member and Secretary of Risk Management Committee

Name Record of Attendance in the Meeting (times) Remarks

1.  Mr. Pradit Rodloytuk 5/5

2.  Mr. Prayat  Thitathummakul 2/5

3.  Mrs. Veena Niramarnsakul 5/5

4.  Mr. Tara Vanalabpattana 5/5

5.  Mr. Amornsak Srimongkolchai 5/5
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  (d)  Investment Committee comprises of 4 directors and an Investment Manager, as follows:

Scope of Roles and Responsibilities of the Investment Committee  

 1. Formulate investment policy frameworks, asset allocation, the investment plans, risk management policy and the 

   investment procedures.

 2. Oversee investment decision process.

 3. Oversee the investment in compliance with the investment policy and risk management policy to achieve the 

   expected investment return target.

 4. Oversee investment transactions to comply with the good governance, the business transparency, and no conflict 

   of interests.

 5. Ensure the level of efficiency of investment operations, personnel, information used for the Company investment.

 6. Manage investment funds according to investment policy frameworks approved by the Board of Directors.

 7. Report investment performance to the Board of Directors regularly.

 Investment Committee convened 8 meetings in 2018. Record of attendance in the Investment Committee’s  

meetings of each member are summarized, as follows:

  (e)  Nomination, Remuneration  and Corporate Governance Committee  (the “NRCG”) comprises of  6 members, 

as follows:

1. Mr. Reungvit Dusdeesurapot Chairman of Investment Committee

2. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj Member of Investment Committee 

3. Mrs. Suwimol Chayavoraprapa Member of Investment Committee 

4. Mr. Pradit Rodloytuk Member of Investment Committee

5. Mr. Tara Vanalabpattana Member of Investment Committee

Name Record of Attendance in the Meeting (times) Remarks

1.  Mr. Reungvit         Dusdeesurapot 8/8

2.  Mr. Reungdej       Dusdeesurapoj 4/8

3.  Mrs. Suwimol      Chayavoraprapa 8/8

4.  Mr. Pradit            Rodloytuk 8/8

5.  Mr. Tara              Vanalabpattana 8/8

1.  Mr. Reungvit Dusdeesurapot Chairman of the NRCG

2.  Mr. Reungdej Dusdeesurapoj Member of   the NRCG  

3.  Mr. Pradit Rodloytuk  Member of   the NRCG  

4.  Mr. Weerachai   Ngamdeevilaisak Member of   the NRCG

5.  Dr. Chatchavalit  Saravari Member of   the NRCG

6.  Mrs. Anchulee Gunavibool Member of   the NRCG
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Scope of Roles and Responsibilities of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee (NRCG)

 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall take responsibilities for consideration on 

nomination policy, remunerations for directors and  Managing Director, including policies on corporate governance to seek 

approval from the Board of Directors or shareholders’ meetings as the case may be, as follows: 

1. Nomination

 • To consider criteria and procedures for nominating qualified candidates to be directors and senior executives, and 

   make proposal to the Board for consideration.

 • To ensure that the Company has effective succession plans for senior executives.

2. Remuneration 

 • To consider policies, structures, and remuneration of the Board as well as subcommittees’ to propose to the Board 

   of Directors prior to seeking shareholders’ approval.

 • To consider remuneration of the Managing Director.

 • To consider overall salary increase and bonus of the Company.    

3. Corporate Governance

 • To consider Corporate Governance policy and procedures, including Business Code of Conduct of the Company.  

 • To oversee that the Company operates in accordance with corporate governance principles. 

 The NRCG convened 3 meetings in 2018. Record of attendance in the NRCG’s meetings of each member are  

summarized, as follows:

 

Nomination and appointment of directors and senior executives

 (1)  Independent Director

 The Board of Directors clearly determined qualifications of independent director, as follows:      

 1.   Shall not hold shares exceeding 0.5 percent of the total number of shares with voting rights of the Company, 

    including shares held by related persons of such independent director.

 2.    Shall neither be nor have ever been an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, controlling 

    person of the Company or its major shareholder, unless the foregoing status has ended not less than two years 

    prior to the date of becoming an independent director. 

 3.   Shall not be a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, or child, including 

    spouse of child of other directors, of an executive, major shareholder, controlling person, or person to be 

    nominated as director, executive or controlling person of the Company.

Name Record of Attendance in the Meeting (times) Remarks

1. Mr. Reungvit    Dusdeesurapot 3/3

2. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj 3/3

3. Mr. Pradit  Rodloytuk 2/3

4. Mr. Weerachai  Ngamdeevilaisak 3/3  

5. Dr. Chatchavalit Saravari 3/3

6. Mrs. Anchulee Gunavibool 3/3  
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 4.   Shall neither have nor have ever had a business relationship with the Company, its major shareholder or 

    controlling person, in the manner that may interfere with his/her independent judgment, and neither is nor has 

    ever been a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the 

    Company, its major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 

    two years prior to the date of becoming an independent director.

 5.   Shall not be nor have ever been an auditor of the Company, its major shareholder or controlling person, and not 

    be a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the 

    Company, its major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 

    two years prior to the date of becoming an independent director.

 6.   Shall not be nor have ever been a provider of any professional services including those as legal advisor or 

    financial advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the Company, its major 

    shareholder or controlling person, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of the 

    provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to 

    the date of becoming an independent director.

 7.   Shall not be a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder 

    who is related to major shareholder.

 8.   Shall not undertake any business in the same nature and in competition to the business of the Company or being 

    a significant partner of a partnership, an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding 

    shares exceeding 1 percent of the total number of shares with voting rights of other Company which undertakes 

    business in the same nature as and in competition to the business of the Company.

 9.   Shall not have any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to 

    the Company’s business operations.

   The Board establishes the policy that the tenure of an independent director should not exceed a cumulative term 

  of nine years from the first day of service. Upon completing nine years, an independent director may continue to 

  serve on the Board, subject to the Board’s rigorous review of his/her continued independence. 

 (2) Nomination of directors

 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee takes responsibilities for nominating qualified 

candidates to be director in replacement of those due to retire by rotation or any other cases, to seek the Board of Directors’ 

approval, which is then proposed to shareholders’ meetings for approval.   In this regard, the Nomination, Remuneration 

and Corporate Governance Committee considers candidates based on essential skills which still lack in the Board members, 

required knowledge and expertise suitable for the Company’s business strategies, by using Director Pool when searching for 

candidates. The candidates shall have vision, transparent profile and no blemish, including the following qualifications:

 • Integrity and Accountability

 • Informed Judgment

 • Adherence to principle and standard as professional 

 For directors who are representative of major shareholders, in principle, the major shareholders shall propose the 

names of the candidates as deemed appropriate. The Board of Directors then takes responsibilities for examining that their 

qualifications meet relevant laws and regulations and then propose to the shareholders’ meetings for approval.

 Regarding director nomination, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall not 

consider candidates who currently assume director positions in 4 listed companies and above. 

 The Company gives rights to all shareholders to propose names of qualified candidates to be considered to elect as 

the Company’s directors before the AGM date. The Company has disclosed the criteria in proposing the names of candidates 

together with the proposal form on the Company’s website at www.smk.co.th.
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 According to the Company’s Articles of Association, the Board shall consist of at least 5 members; however, the 

maximum number of directors is not specified. At least half of the directors must reside in the Kingdom of Thailand. Directors 

may or may not be shareholders of the Company. In every AGM, one-third of directors (or the approximate number thereto) 

shall retire from office.

 The election of directors of the Company shall be preceded by the shareholders’ meeting, based on the following 

criteria:

 1. One shareholder shall have one vote per one share held.

 2. Each shareholder must use all the votes available under (1) to elect one or several person(s) as director(s) but the 

votes may not be divided to different candidates.

 3. Candidates who have received the maximum votes consecutively will be elected directors, equivalent to the number 

of directors to be elected at that time. In case, the number of successful candidates, who have  received equal votes next 

after the candidates with the maximum votes, exceeds the number of directors to be elected at that time, the Chairman of 

the meeting shall have a casting vote.

Apart from the retirement from office by rotation, directors may be retired from office in case of:

 1. Death

 2. Resignation

 3. Disqualification or having any forbidden characteristics under Clause 68 of the Public Company Act B.E. 2535

 4. The shareholders’ meeting passes the resolution for retirement of director(s) with at least three-fourths of the total 

   shareholders attending the meeting with voting rights, and the aggregate number of shares held by them must be 

   at least half of the total shares held by all the shareholders attending the meeting with voting rights 

 5. The Court’s order 

Details of directors from major shareholders are as shown in the table below:-

               Remarks :  On 15 November 2016, Dusdeesurapot Family changed their shareholding in the Company  

                            by transferring part of the Company’s shares currently owned by them to Dusdeesurapot 

                            Holding Co., Ltd. (“Dusdeesurapot Holding”) and SMK Holding Limited (“SMK Holding”).                       

                            As a result of the transfer, Dusdeesurapot Holding and SMK Holding have a shareholding                        

                            of approximately 25.02 percent and 1 percent of the total voting rights of the Company, 

                            respectively, and Dusdeesurapot Holding become a major shareholder of the Company.

 (3) Nomination of senior executives

       The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee takes responsibility for consideration of criteria, 

process and selection of qualified senior executives of the Company, and propose for the Board of Directors’ approval.

Supervision on operations of subsidiaries and joint venture

    -- The Company has no subsidiaries and joint venture companies -- 

Shareholder Group

As of  9 March 2018

As of 31 December 2018 

Number of directors representing the group
Number of 

shares held

%

1. “Dusdeesurapot” Family 124,642,060 62.32 4 persons

2. MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 21,750,000 10.88 1 person

3. LEAPFROG THAILAND HOLDINGS LIMITED 21,749,990 10.87 -
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Supervision on use of internal information

 The Board of Directors gives importance to use of internal information by stating a policy in its Business Code of 

Conduct and disseminated information on such matter via its website for acknowledgement of the shareholders as well as 

for directors, executives and staff to be aware of and follow, as detailed below.

 1. Directors and executives are required to report at least 1 day before they deal in the Company securities to company 

secretary (delegated person), to further inform the Board of Directors.  

 2. Directors and executives are required to report on changes of their securities holding in the Company to the 

SEC within 3 working days from the date of the changes, as stated in the Securities and Exchange Act, section  59 and its 

amendment. In addition, they have to inform the company secretary to record the changes as well as summarize the numbers 

of the securities held by each director and executive to report in the next Board of Directors’ meeting. 

 3. Directors, executives and employees are prohibited to disclose financial information or any other data that may 

impact the Company’s stock price to outsiders or others with vested interests. They are not allowed to  do securities trading 

for 1 month before disclosure of the Company’s financial statement or any other data that may affect the Company’s stock 

price to the public. In addition, they are not allowed to conduct trading transactions unless such financial statements and 

data have been publicly broadcasted for more than 24 hours. 

 4. Procedures for preventing use of internal information of Investment Unit have been established. Directors, executives 

and employees dealing with such information shall comply with the procedures. Confidential information shall be protected 

from leakage to any irrelevant persons or units, and it shall not be used to seeking benefits for oneself.   

Shareholding in the Company and changes of the shareholding of directors and executives

 • Directors

 

Name

Number of shares 

held ended on

1/1/2018

Change

Increase / 

(Decrease)

Number of shares held ended on 

31/12/2018

Number of 

shares held 

% of issued 

and paid up 

shares

1. Mr. Reungvit    Dusdeesurapot 25,693,220 - 25,693,220 12.85%

Spouse and minor children - - - -

2. Mr. Reungdej   Dusdeesurapoj  25,537,510 - 25,537,510 12.77%

Spouse and minor children - - - -

3. Mrs. Suwimol   Chayavoraprapa 14,267,540 - 14,267,540 7.13%

Spouse and minor children - - - -

4. Ms. Aongorn    Somprasong - - - -

Spouse and minor children - - - -

5. Mr. Pradit        Rodloytuk 3,964,010 - 3,964,010 1.98%

Spouse and minor children - - - -

6. Mrs. Anchulee  Gunavibool  14,791,240 - 14,791,240 7.40%

Spouse and minor children - - - -

7. Mr.Weerachai  Ngamdeevilaisak - - - -

Spouse and minor children - - - -

8. Mr. Vinai       Vittavasgarnvej - - - -

Spouse and minor children - - - -
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 Remark : The information includes both direct and indirect shareholding in the Company of the directors.

 • Executives

 Remark : The information includes both direct and indirect shareholding in the Company of the executives.

Remuneration of auditors

(1)  Audit fee

 Audit fee that KPMG Phoomchai Audit Ltd. has received from the Company for the year 2018 is 1,850,000 Baht.

(2)  Non-audit fee

 Non-audit fee for the professional services  agreed-upon procedures to review the Risk-Based Capital (RBC) report 

for the Office of Insurance Commission as at 30 June 2018 and 31 December 2018 totaling 600,000 Baht.

Application of Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code)

 The Board of Directors (“Board”) realizes the importance of good corporate governance and operating business with 

responsibility and fairness. The Board continuously develops corporate governance practices of the Company to reflect its 

efficient and transparent management system which ensures trust and maintains confidence among shareholders, investors 

and all stakeholders. In 2018, the Board of Directors, at its meeting no. 5/2018 held on 13 November 2018, reviewed 

CG Code issued by the Securities and Exchange Commission, to apply the practices to the Company’s business as appropriate. 

Name

Number of shares 

held ended on

1/1/2018

Change

Increase / 

(Decrease)

Number of shares held ended on 

31/12/2018

Number of 

shares held 

% of issued and 

paid up shares

Deputy Managing Directors

1. Mr. Sutip  Ratanarat 2,000 - 2,000 0.001%

Spouse and minor children - - - -

2. Mr. Prayat Thitathummakul 3,650 - 3,650 0.002%

Spouse and minor children - - - -

3. Mrs. Veena  Niramarnsakul 31,000 - 31,000 0.016%

Spouse and minor children - - - -

Assistant managing Director

4. Mr. Nusonti  Nilwong - - - -

Spouse and minor children - - - -

5. Mr. Surapong  Vongsopanagul 3,100 - 3,100 0.002%

Spouse and minor children - - - -

6. Miss Montarat Navarat 2,430 - 2,430 0.001%

Spouse and minor children - - - -

Name

Number of shares 

held ended on

1/1/2018

Change

Increase / 

(Decrease)

Number of shares held ended on 

31/12/2018

Number of 

shares held 

% of issued 

and paid up 

shares

9. Dr. Chatchavalit Saravari - - - -

Spouse and minor children - - - -

10. Miss Thanomsri Synsukpermpoon 24,650 - 24,650 0.012%

Spouse and minor children - - - -
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Additionally, the Board had a resolution to approve the revised Company’s Corporate Governance policy to be in line with the 

applied CG Code, raising the Company’s corporate governance standard to meet with the international standard. 

 However, there are some good corporate governance practices that the Board of Directors has not yet considered to 

apply. Details and explanations for such practices are provided below:

1. The board meetings should be arranged at least 6 times per year.  

 The Board of Directors viewed that at least 4 Board meetings a year are appropriate as there are 5 sub-committees 

to perform duty on behalf of the Board and regularly report the performance to the Board. In each quarterly Board meeting, 

the Board monitored the Company’s performance along with other agenda. Moreover, if there are special sessions related 

to business plan or strategy in that year, the Company will arrange the extra Board meeting in addition to 4 times a year 

of regular Board meetings. However, arrangement of excessive Board meetings might be a burden to the management and 

decrease the Board’s performance. The good board of directors should focus on efficiency of the meeting rather than the 

frequency of the meeting.

2. The Company should determine that at least two-thirds of all directors shall be present during the voting procedure.

 The Board of Directors viewed that it is a duty of each director to be present in the meeting and vote.  If any director 

is unable to fully perform the duty, the Board may not consider renewing his/her term. Moreover, the minimum requirement 

of at least two-thirds of all directors might cause the Board to perform inefficiently as required agenda cannot be voted at a 

timely manner, causing a delay in decision making, which impacts the business operation.

3. The board should be composed of independent directors more than 50 percent.

 At the end of 2018, the Company’s Board of Directors had 10 members. The composition of the Board of Directors 

can be summarized as follows:

 3 Independent Directors (accounted for 30% of total Board of Directors), namely  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak,  

 Mr. Vinai Vittavasgarnvej and Dr. Chatchavalit Saravari.         

 4 Non-Executive Directors (accounted for 40% of total Board of Directors), namely Mr. Reungvit Dusdeesurapot,  

 Mrs. Anchulee Gunavibool, Ms. Aongorn Somprasong and Miss Thanomsri Synsukpermpoon.  

 3 Executive Directors (accounted for 30% of total Baord of Directors), namely Mr. Reungdej Dusdeesurapoj, 

  Mrs. Suwimol Chayavoraprapa and Mr. Pradit Rodloytuk. 

 The aforementioned Directors categorized by the shareholder groups can be summarized as follows:

 Dusdeesurapot Family (hold shares of 62.32% of total shares), with 4 Directors representing the group, namely 

Mr. Reungvit Dusdeesurapot, Mr. Reungdej Dusdeesurapoj, Mrs. Anchulee Gunavibool and Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa 

 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED and LEAPFROG THAILAND HOLDINGS LIMITED (hold shares of 21.75 % of 

total shares), with 1 Director representing the group, namely Ms. Aongorn Somprasong

 Rodloytuk Family (hold shares of 2.19% of total shares), with 1 Director representing the group, namely    

Mr. Pradit Rodloytuk  

 Therefore, the Company has 6 Directors (accounted for 60% of all Directors) representing the groups of shareholders, 

and altogether hold shares of more than 80% of total shares.

 The Board viewed that it is not necessary to have independent directors more than 50% of the Board composition 

as the Company has major shareholders who altogether hold shares of more than 80 of total shares. In addition, there is no 

reliable academic research which concludes that the board which composes of independent directors more than 50% of the 

board of directors is more efficient than the board which composes of independent directors less than 50% of the board of 

directors. Therefore, the board composition with independent directors more than 50% is not always a key success factor for 

the board of director. Moreover, the Company’s directors, whether from family shareholders, the funds, independent directors 

or non-executive directors, freely express their opinions and make decisions independently as proved in the meeting minutes 
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of the Board of Directors or the sub-committees that recorded their different opinions towards the Board’s resolutions, which 

is beneficial to business operations of the Company.

4. The chairman of the board should be an independent director.

 At present Mr.Reungvit Dusdeesurapot is the Chairman of the Board. The Chairman is not an independent director as 

Dusdeesurapot family holds shares of 62.32% of total shares. The Company viewed that  a key success factor for the Chairman 

to deliver good performance does not relate to whether the chairman is an independent director or not. In addition, the Board 

has never acknowledged any research which clearly concludes that the chairman who is an independent director performs 

his duty better than the chairman who is not an independent director. 

 Although the Chairman of the Company is not an independent director, the Chairman has seriously taken leadership 

role and responsibility in regards of sustainable value creation with corporate governance and equitable treatment of 

shareholders, as shown by the fact that the Company has continuously delivered an outstanding performance with strong 

financial position as well as attractive return to shareholders. Moreover, the Company received CGR scores of 99% in the 

category of equitable treatment of shareholders  in 2018.

5. The majority of the nomination and remuneration committee members should be independent directors.

 Although the majority of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee (the NRCG) members 

are not independent directors, there is no obstacle for the Committee to deliver good performance. The NRCG performs its 

duty with impartiality and fairness, taking into account benefits and interests of  the Company, shareholders and stakeholders. 

Each of the NRCG members freely expresses his or her different opinions towards good decision making and in accordance 

with standard of Non-Life Insurance industry and listed companies, as proved in the meeting minutes. Moreover, in the past 

4 years, the NRCG made 3 proposals to the Board for improvement of the Corporate Governance policy, and the Company 

also continually received high assessment scores of the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies by Thai 

Institute of Directors.

6. Individual director’s performance assessment should be conducted, with disclosure of its process and criteria.

 The Board of Directors and sub-committees conduct their annual performance assessments, which assess performance 

collectively not individually, as they viewed that the collective assessment is an adequate and efficient approach. The Board, 

when performs its duty, applies collective deliberation, taking into account different opinions from directors to make the best 

decision. Moreover, it is noticeable that publicly disclosed individual director’s performance assessment of listed companies 

often show very close individual assessment score among each director, which do not reflect the true performance. Therefore, 

the individual director’s performance assessment might not show the true individual performance and might not be appropriate 

for Thai culture which is quite considerate and compromise, making such assessment impractical.
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Corporate Social Responsibilities

Policy overview

 The Company operates its business with social and environmental responsibility. It realizes the importance of sustainable 

growth and adhering to good corporate governance principles. The Company conducts business with transparency and fairness, 

taking into account benefits for all groups to its stakeholders. The Board of Directors has determined the stakeholder treatment 

in the Company’s corporate governance policy and the business codes of conduct for all parts of the organization to apply 

when performing their duties, to achieve the Company’s goals and objectives with sustainability.

 The Company promotes a culture of social and environmental responsibility in the organization to raise the employees’ 

awareness of such responsibilities in fulfilling their tasks. Moreover, the Company also participates and supports activities 

which are beneficial to the community, society, and the environment.

1. Operating business with fairness

 The Company operates its business with good governance and transparency. It places importance on the rights of all 

stakeholder groups and develops the business codes of conduct for directors, executives and employees at all levels to use 

as guidelines to perform their duties. The Company has fair operating practices as follows: 

  • The Company is determined to build a strong business and adds more value to the organization for the long term 

   benefit of the shareholders.  Effective internal control and risk management systems are arranged, including information 

   disclosure channels plus a website are provided for the shareholders to conveniently access the Company’s news 

   and activities.

 • The Company focuses on product development and good services to promptly respond to the customers’ needs. 

   Adequate information on products and services are provided for the customer to make decision. The Company 

   also sets channel and procedures for the customers to file complaints about products and services, to improve 

   efficiency. 

 • The Company realizes the value of its employees and treats them with fairness. It places importance on employee 

   development through improved knowledge and capability so as to allow a good career path. The Company also 

   creates a good work environment and ensures workplace hygiene and safety to prevent harm to employees and 

   their property.

 • The Company ensures fair play in trade competition, not seeking confidential information in an unethical or 

   inappropriate manner for the Company’s benefits.

 • The Company does not support any acts against copyright laws, intellectual property or trademark, including use 

   of others’ intellectual property without their consents.

 • The Company establishes clear procurement criteria for selecting suppliers/counter parties and takes into account  

  mutual benefits. It treats suppliers/counter parties in accordance with the agreements made with them. 

 • The Company will always ensure that it has the ability to meet its financial obligations relating to its suppliers/ 

  creditors.

2. Prevention against partaking in corruption

 With the realization of giving or receiving bribes and corruption is a serious threat that destroys free and fair competition, 

causing damages to economic and social development, the Company has therefore committed to conducting business on 

the integrity and transparency basis in accordance with the Good Corporate Governance principle; the Company places an  

importance to the anti-bribery and anti-corruption in all kinds, the Board of Directors, therefore, sets out the followings  

measures

 1. Anti-corruption policy

 2. Guidelines on the compliance with anti-corruption policy regarding giving/receiving gifts, presents, entertainments,  

  or any other benefits
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 3. Guidelines on corruption complaining and clues reporting

 4. Anti-corruption measures

 5. Corruption risks management manual

    As practice guidelines for directors, executives, employees of the Company in compliance with the corruption policies 

and practices to prevent the Company, as well as its directors, executives, employees and related parties from violating 

the anti-bribery and corruption laws.  The publication is distributed via the Company’s website www.smk.co.th, and online 

channels.

 Subscribing a CAC Membership

 Since the Company has an earnest intention to operate business by adhering to ethics and good corporate governance 

principles, and the Company in the year 2018 has implemented the corporate governance and was accredited as Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition against Corruption  (CAC) member on May 17, 2018 as a result of the Company has 

a clearly defined anti-corruption policy that the directors, executives, and employees have them implemented in a concrete 

manner, setting the internal anti-corruption measures continuously, and assigned into the Annual Audit Plan of the Company. 

Also, the Company remains truly committed to complying with all laws governing anti-bribery and corruption as well as Good 

Corporate Governance of the Company, and shall not getting involved in corruption either directly or indirectly. Furthermore, 

all directors, executives, and employees of the Company are required to adhere to and abide by the anti-corruption policy 

strictly. In addition, the Company continues campaigning to communicate and educate the involved parties inside and outside 

the organization continuously.

 The Board of Directors has assigned the Audit Committee to supervise the implementation of anti-corruption measures. 

The Audit Committee has reviewed relevant measures and internal controls, and be informed of the reports on the adequacy 

and effectiveness of anti-corruption measures; reviewing risk assessments and advising on what actions should be taken to 

reduce such risks and the recommendations have been implemented by the executives. The Audit Committee has reported 

the audit results to the Board of Directors regularly.

 The Company has promoted and communicated the employees and staffs at all levels to ensure their understanding and 

compliance, leading to nurturing good consciousness. The Company subscribed the signature, acknowledged and followed 

the anti-corruption policies, rules and relevant regulations strictly. In addition, the Company includes complaints channels for 

reporting clues or when seeing any acts of corruption. The Company also sets the confidentiality measures to secure and 

protect the persons who report complains or clues from being bullied both during and after the investigation process on the 

basis of the fair investigation.

 Measures to protect and maintain confidentiality of a complainant

 In order to protect rights of a complainant or person giving information who acts in good faith, the Company shall keep 

confidential their names, address, or any information indicative of the complainant or the person giving information. Access 

to such information shall be restricted to only those responsible for investigating complaints. In this regard, persons receiving 

such information due to their performing of duties relevant to the complaints shall keep the information, the complaints and 

the documentary evidence of the complainants and persons giving the information as confidential and shall not disclose them 

to any other person who is not a relevant person, except for the case where disclosure is required by law. 

      Action taken upon receipt of complaints

 1. Collecting facts related to complaint on corruption

 2. Processing and screening information as well as establishing measures for considering on management procedures 

   and solving each problem properly.

 3. Reporting the results to the complainer, person being complained, persons providing cooperation in investigating 

   the complaint or other persons as necessary and the Managing Director and/or Audit Committee shall follow-up 

   the progress intermittently. In the event of any issue significantly damaging the Company, Audit Committee or 

   Managing Director shall report the facts and the results of investigation to the Board of Directors.     
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 Channel of Receipt of Complaint

 The Board of Directors provides an opportunity to all employees and its stakeholders to file complains, give comments 

and trace of any offence via the following channels provided by the Company: 

 1. Telephone:

  • Complain Unit, TEL: 02-3787000 ext. 7177 – 7181

 2. Company’s website: www.smk.co.th 

 3. The Comment Form provided in all branches throughout the country

 4. Postal mail, sent to:

  • Chairman of Audit Committee

  • Managing Director

  • Human Resource Management Manager

  Postal address:

  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

  313 Srinakarin Road, Huamark Sub-District,

  Bang Kapi District, Bangkok 10240

3.  Respect for Human Rights

 The Company promotes actions in compliance with human right laws. It respects human rights and dignity, it has no 

discrimination on race, color, religious, age or any other nature considered human right issues. The Company adheres to 

freedom principles and equality, it supports human right protection according to its scope of power provided.

  The Company treats its employees equally and realizes the value of their humanity. It has no restrictions or discrimination 

against any employee on employment issues relating to race, color, religious, sex, age or any other nature considered human 

right. The Company also encourages its employees to openly share their opinions in various related matters. 

 The Company has standardized labor rules certified by Ministry of Labor. Also, an employee channel is provided for 

them to file their complaints. Those who have problems can directly report to their superiors for assistance, or they can file 

their complaints to the Human Resources Management Manager.

4. Treating employees with fairness

 The Company regards employees as important resources contributing to its achievement. It promotes fair and equitable 

treatment to the employees and respects for their rights, as follows:

 • The Company has transparent recruitment and hiring process based on qualifications and ability of each candidate.

 • The Company has fair employment terms and conditions and provide appropriate  remunerations based on position 

   and performance of employees.

 • The Company establishes organizational culture that provides operational guidelines for employees. 

 • The Company provides appropriate employees welfares and benefits such as annual leaves, provident fund, and 

   medical welfare (both OPD and IPD). 

 • The Company fairly treats employees in rewarding or transferring based on employees’ knowledge and performance. 

 • Disciplinary actions to employees are fair and under the Company work rules.

 • The Company ensures hygiene and safety in the workplace to prevent harm to employees.

 • The Company promotes personnel development to increase its employee capability, and to improve work systems 

   and create innovations. 

 • The Company strictly follows legal requirements and regulations related to employees.
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• Occupational health and safety of employees

 As a Non-Life insurer, the Company places high importance to good quality of work life of its employees. It has  

established the Safety, Health and Workplace Environment Committee to take responsibilities for improvement of occupational 

health, safety and environment in the workplace. The Committee has developed policies, year-plans, projects and activities 

relevant to safety, occupational health and workplace environment. For example, the safe riding project was promoted in the 

organization to encourage employees to wear helmets when riding motorcycles, to prevent and reduce accident, danger or 

illness from unsafe situations in the workplace. 

 In 2018, the Company organized the annual basic training of firefighting and evacuation fire drill for the employees to 

be aware of the causes of fire, and know how to use firefighting equipment. In addition, employees will learn the safe and 

right way to evacuate from the building to the designated assembly point in case of fire.

 The Safety, Health and Workplace Environment committee has conducted monthly inspection of the office building as 

well as the surrounding area to ensure environment in the workplace with safety and occupational health. The committee 

also held its monthly meetings to discuss ways for improvement of these matters. Additionally, regular inspection of electric 

appliances also be conducted to check their efficiency and replacement according to their lifetime. Air-condition system, lights 

and drinking water for employees were inspected to ensure that they met the safety standards. As well, the welfare food shop 

also was regularly examined to make sure that it was standardized and hygienic

 The statistics of employee injury caused by work-related accident in 2018 was shown as follows:

• Benefits and welfares

 The Company appropriately adjusts its employee welfares to be in line with economic situation. It also provides other 

benefits such as provident fund, medical welfares, get well basket and staff loans to its employees. 

 The Company established the Benefits and Welfare Committee to take responsibilities for employee benefits and welfares 

to be in accordance with the laws. Such committee also gives recommendations to the Wage Committee on suitable benefit 

and welfare types of the employees. 

 Moreover, the Company promotes healthiness to its employee, it provides nursing room with registered nurse, including 

annual physical check for the employees. In addition, the Company arranges gym equipped with exercise equipment for the 

employees to use after their work hours. Also Information on illness and ways for good health and well-being are regularly 

sent to the employees, to raise their awareness on good health.

• Personnel development

 In 2018, the Company continually implements personnel development programs for its employees to improve their 

knowledge, skills and capability. Both in-house and public trainings are arranged throughout the year for the employees, to be 

in line with the Company’s vision and strategies on personnel development, for high quality and potential personnel. Moreover, 

direct coaching is also provided by the supervisors, the employees will receive advice and have chances to learn (two-way 

communication) about their assignments, enabling them to perform efficiently and increase their potential at the same time. 

In addition, to prepare employees for the Technology Disruption period, the Company has developed a quality improvement 

project utilizing digital technology in its work processes to increase efficiency. Customers, agents and employees can access 

the Company’s services via their mobile phones. The Company also provides fundamental digital training and Digital Concept 

for insurance programs to the employees to make them be ready for the digital transformation.   

Injury case of employees Male Female Total

Not taking day off - - -

Absent from work 2 - 2

Disability - - -

Fatality - - -

Total 2 - 2
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  The personnel development is divided into 3 main categories which are:-

 • Performance improvement

 • Key person development

 • Potential development 

5. Consumer responsibilities 

 The Company is determined to create good products that fit its customers’ needs. It intends to offer a variety of  

products to reach all customer groups. For example, Mileage-based2 insurance which is the 1stclass car insurance suitable for 

drivers who drive less and have low risk. The customers can receive premium return at maximum 15%, by downloading the 

App “SMK Drive Safe & Save” to track the mileage numbers of their driving. Kon Grung (City people) insurance which is the 

1stclass car insurance that covers all types of risks for the customers’ cars with the fixed premium rates throughout the years 

of coverage. In addition, the Company offers health insurance products, for example, group health insurance for Small and 

Medium Enterprises (SMEs), By-Fit health insurance that encourages customers to always take care of their health, and they 

can receive 20% discount, if their exercises (paces) meet the conditions. Moreover, the Company also provides Fire insurance 

(micro-insurance) which gives coverage for residence (houses and condominiums) with a good premium rate at 400 Baht.

 The Company provides Call Center services for customers to notify the events, they can also take out insurances, make 

comments or inquire about the products and services 24 hours.   

 The Company focuses on providing good services. It establishes a service standard and conducts customer surveys, 

including employees training programs for service improvement. 

6. Environmental Conservation 

 The Company promotes environmental preservation, it is aware of taking part in conserving limited natural resources 

and energy. The Company has its practices on the environmental preservation as follows:

 • The Company promotes and raises its employees’ awareness on energy conservation. For example, to save water 

   supply, turn off the lights when not in use, reduce amount of paper, and use the stairs instead of elevator. The 

   Company also promotes an activity that encourages using cloth bags instead of plastic bags to help reduce global 

   warming. 

 • To avoid wasting energy and resources, the Company has assigned responsible persons to inspect plumbing 

   supplies and electrical equipment to be in good condition.

 • The Company arranges to have proper waste disposal to prevent negative impact to the work environment and 

   neighboring places. 

7. Community and Society Development 

 The Company realizes the importance of strong community and society. It focuses on growing business along with 

community and society development. The Company has implemented many useful projects on education and public health, 

and also encourages public mind to its employees to support community and society. Furthermore, the Company conducts 

surveys to ensure that its business operations create no negative impacts to the community around its head office and 

branches.
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 In 2018, the Company conducted various projects and activities for community and society development, as detailed 

below:

• Blood donation to the Thai Red Cross

 The Company supported the 2018 Blood Donation Plan of the Thai Red Cross Society Mobile Blood Donation Unit. It 

arranged campaigns to raise its employees’ awareness on importance of blood donation. The campaign invited the employees 

to donate their blood to the mobile blood donation unit every quarter, making a total of 102,400 c.c. of blood donated. 

• Good Health for Thai Children by SMK #4

 The Company has continued the project “Good Health for Thai Children by SMK” for the fourth year to donate clinic 

equipment, medical supplies and sport equipment to disadvantaged schools. This project aimed to encourage youth to be 

in good health by exercising, and also provided clinics with adequate medical supplies for students, teachers and school 

personnel to have proper treatment of illness and injuries. The donations were given to 7 schools, which were:

 - Ban Chuadbua School, Nakhon Nayok Province

 - Wat Nong Ta Bun School, Saraburi Province

 - Wat Klang Chusi Charoen Suk School, Sing Buri Province

 - Wat Phadung Tham School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

 - Ban Koh Wang School, Nakhon Pathom province

 - Wat Tan Tia School, Ratchaburi Province

 - Wat Ban Yang Thon School, Kanchanaburi province

• Good Health for Thai People by SMK

 The Company initiated the project “Good Health for Thai People by SMK” to donate medical supplies to public health 

centers. The project aimed to encourage sub-district public health centers to have standardized and adequate medical 

equipment for patients. The donations were given to 4 public health centers, which were: 

 - Bang Krasan Tambon, Health Promoting Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

 - Sam Phaniang Tambon, Health Promoting Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

 - Khlong Khwai Tambon, Health Promoting Hospital, Pathum Thani province

 - Phai Kong Din Tambon, Health Promoting Hospital, Suphan Buri province

• SMK Mini Marathon #5   

 The Company arranged “SMK Mini Marathon #5” walk-run charity event at Khao Kho District, Phetchabun province, 

aiming to encourage customers and general public to be healthy by exercising. Additionally, the Company donated the 

proceeds from the activity totaled THB 200,000 to Ban Nam Yao School, Nan province, for purchasing computers and school 

equipment. Moreover, 20 scholarships, totaled THB 50,000 were also given to the school for purchasing sport equipment.

• Walk-Run Charity Chiang Khan Mini Marathon 2018

 The Company arranged Walk-Run Charity Chiang Khan Mini Marathon 2018 event at a Cultural Exhibition area, Chiang 

Khan walking street, Loey province to encourage customers and general public to be healthy by exercising. Additionally, the 

Company donated sport and school equipment and the proceeds from this activity to Pong Neeb School, Phu Kradueng 

District, Loey province, for fixing electric system in the school building.

• Donation to Wat Tanjedchor School in Ang Thong Province

 The Company donated THB 45,000 together with donations from its employees amounted THB 23,210 and many supplies 

valued THB 70,000 to Wat Tanjedchor School in Ang Thong province to support the orphans project.
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• Support for National Children’s Day 2018

 The Company supported presents valued 20,000 baht for National Children’s Day 2018 activities to many organizations, 

namely: The parliament, Thai General Insurance Association, Bangkapi Youth Center, Khlong Kum Youth Center, Pathum Thani 

Special Education Center, and Lamsali (Rat Bamrung) School. Such supports were to be part of children’s happiness and to 

support the National Children Day activities in neighborhoods.

• Donation to the Zonta Club of Bangkok IX

 The Company donated THB 15,000 to the Zonta Club of Bangkok IX to support its project of milk for children and 

disadvantaged persons. The Club gave 10 cartons of milk to Baan Nok Kamin Foundation which supported children, women, 

and disadvantaged patients.

• Donation to Wat Don Ping Dad School

 The Company donated THB 15,000 to the charity project arranged by Thailand Insurance magazine, to purchase 75 

chairs for Wat Don Ping Dad School, Phetchaburi province.

• Donation to Rural Children Development Fund under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn

 The Company donated THB 5,000 to the Rural Children Development Fund under the Royal Patronage of Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn by Community Development Department, Ministry of Interior, to jointly support the 

robe offering ceremony of Rural Children Development Fund for the year 2018.  

• Support for the Sasin Alumni Association

 The Company gave THB 100,000 to support the Welcome 2018 Class “Sasin Celeb Fest” of Sasin Alumni Association.

• Support for Sripruetta School’s Sport Day

 The Company gave cloth bags, totaled THB 7,000 to support the sport day activity of Sripruetta School, and to 

encourage students to play sports for healthiness.  

• Support for Walk – Run Charity “Healthy & Happy Run 2018” of Thai General Insurance Association

 The Company donated THB 10,000 to Thai General Insurance Association for their Walk – Run charity “Healthy & Happy 

Run 2018”, at Lumpini Park, to win the award from Her Royal Highness Princess Soamsawali. The donation is to jointly support 

construction of the elderly building in Chakri Naruebodindra Medical Institute, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital.

• Support for rally activity of the Secretariat of the Cabinet

 The Company gave cloth bags valued THB 7,000 to the Secretariat of the Cabinet, to be used in rally activity of the 

Secretariat of the Cabinet for Society and Environment. The rally allowed participants to contribute to the environment and 

society by afforesting at the Sirindhorn International Environmental Park, Phetchaburi province, and also donating sport and 

education supplies to Wat Nong Po School and Wat Tep Prachom Nimit School, Phetchaburi province.

• Bowling Race #12

 The Company provided 100 cloth bags valued THB 5,000 to support Thai General Insurance Association for their Bowling 

Race #12 at the Blu-O Rhythm & Bowl, Esplanade Ratchadaphisek. The activity aimed to promote unity and healthiness of 

the association members. 

• Support for the Charity Bowling Tournament

 The Company gave THB 10,000 to support the Charity Bowling Tournament held by the Road Accident Victims Protection 

Association. Part of the proceeds was donated to Cha-am School for Deaf Blind Children in Cha-am District, Foundation 

for the Blind in Thailand Under the Royal Patronage of H.M. the King. The event took place at the Blu-O Rhythm & Bowl, 

Esplanade Ratchadaphisek. 
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• Support for Association of Promotion Development for the Disabilities and the Disadvantaged

 The Company donated THB 4,000 to the Association of Promotion Development for the Disabilities and the Disadvantaged 

to purchase wheelchairs for the disabilities, aiming to improve quality of their lives. 

• Support for the blind

 The Company gave desk calendars to the Saint School Science for the Blind in Thailand, to modify them into instructional 

media and produce braille notebooks for the blind.

• Support for Suan Kaew foundation

 The Company donated clothes from its executives and employees to Suan Kaew foundation, Nonthaburi province for 

the disadvantaged persons and disaster victims. 

• Buddhist Lent candle offering and cohost building of Children Development Center 

 The Company joined lent candle offering on Asanha Bucha Day and Buddhist Lent Day at Tham Mongkol Temple, 

Bangkok. The Company also donated THB 59,000 to cohost building Children Development Center, Pra Teep Dek Thai 

project, Willpower Institute, held by Tham Mongkol Temple.

• Joint support for Royal Kathina Offering Ceremony at Wat Senasnarama Rajvaravihara

 The Company donated THB 300,000 to support Royal Kathina Offering Ceremony 2018 of Office of Insurance Commission, 

at Wat Senasnarama Rajvaravihara, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. 

• Joint support for Royal Robe Offering Ceremony 2018 of the Social Security Office

 The Company donated THB 5,000 to support Royal Robe Offering Ceremony 2018 of the Social Security Office, at Wat 

Jong Kham, Mueang district, Mae Hong Son province.

• Firefighting and Evacuation fire drill training 2018

 The Company organized basic firefighting and evacuation fire drill training 2018. Fire simulation was also arranged for 

its employees to practice and understand steps of basic firefighting, to reduce loss from fire as much as possible.

8. Innovation and dissemination of the innovation

 The Company continually develops its insurance products to serve various needs of customers. For example, the 

Miscellaneous Insurance, the Company has brought innovative ideas that won the award from its Creativity and Innovation 

Club to develop 2 products for customers. The first one is “Rak Baan” Home Insurance which covers events including fire, 

lightening, explosion, vehicle impact, aircraft impact and water damage.  Such product also provides additional coverage 

against robbery, damage to fixed glass, personal accident for home resident and other third party liabilities. The second one 

is Personal Accident (PA) which provides protection for renters of dormitory, apartment, condominium and hotel.        

 In addition, the Company promotes creativity to its employees. The Creativity and Innovation Club continually runs 

its Innovation Contests, which are divided into 4 areas, namely, products, services, marketing and distribution, and working 

process, for further development of new products and services that meet customers’ needs, and increases work efficiency.

Implementation and Report  

 The Company carried out its operations in accordance with the policies cited in the 8 items above.

The Operations with impacts to social responsibilities

  – None -

Social and Environmental Activities (After Process) 

 In 2018, the Company carried out and joined many social activities as reported in the topic number 7, “Community and 

Society Development” of this report.
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Internal Control and Risk Management

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited placed an importance to the effective internal control system under 

the internal control framework in accordance with the “Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: 

COSO” and has applied the Enterprise Risk Management (ERM) as a tool for the internal control development and risk 

management more effectively, causing a reasonable confidence that the operation of the Company will achieve the 

operational objectives or goals both strategically in the Insurance and in compliance with policies, rules and regulations, as 

well as anti-corruption policy as planning and management process and risks control to reduce the impact of volatility on 

business operations at acceptable risk levels to achieve both short- and long term objectives or goals of the Company.

 Moreover, the company applied knowledge on risk management to decision-making, corporate governance and internal 

control based on risk management in order to create value and systematized operation, transparency and good organizational 

culture.

 The Risk Management Committee nominated by the Board of Director consists of 5 members. Its duties are to review 

and propose risk management policy and acceptable risk level to the Board of Directors, follow-up the risk management 

progress and ensure the adequateness and appropriateness of the policy. The Committee is also responsible for managing 

risks that may affect company’s objectives, policies, reputation and image. The duties are as follows:

 (1). Manage the risk in the most efficient manner and ensure that all of the risks are within acceptable level;

 (2). Promote organizational culture that considers risk management as a part of work; build risk awareness and positive 

   attitude and behavior of our employees so that they will understand more about the risks, decision-making based 

   on risks and internal risk management of the company.

 (3). Continuously monitor, follow-up and assess the risks according to internal and external changing circumstance 

   and has emphasized on and realized that internal control is the important mechanism to ensure possible risk 

   reduction and damage prevention by providing sufficient personnel for operating our business efficiently,  

  transparently, and accountably.

 The company’s Board of Directors assigns the Audit Committee to be responsible for verifying efficiency of internal 

control system of our company to meet with the principles of Corporate Governance, related regulations and laws. 

The company also supervises in order to prevent any conflict of interest, connected transaction, utilization of any company’ 

asset illegally or with no authority, as well as provides the mechanism of checks and balances, verifies the Report on Audit 

Results of Internal Audit Unit, that is independent in auditing and assessing risk, to be efficient. In addition, the company also 

audits and assesses adequacy of internal control system and risk management system on discovered issues and suggestions 

for fixing or improving related issues related to internal control process before reporting the results to the company’s Board 

of Directors regularly. Based on the results of assessment of the Audit Committee, the company’s Board of Directors had the 

opinion that internal control of the company was adequate, appropriate, and efficient.

 In the Meeting of Audit Committee No. 2/2019, held on February 14th, 2019, the Audit Committee evaluated adequacy 

of internal control system of the company under “Assessment Form on Adequacy of Internal Control System” of the Securities 

and Exchange Commission covering 5 dimensions including control environment, risk management, control activities, 

information system and information communication, monitoring and assessment system. They have been already verified by 

the Audit Committee and they had the opinion that the company’s internal control system is appropriate and adequate with 

the following details:

 1. Control Environment

 The company’s Board of Directors support our organizational culture by emphasizing on honesty and code of conduct 

in business operation as well as supervising our business operation to meet with our vision and mission with good and  

appropriate internal control environment, clear organizational structure and chain of command, and improvement of all  

departments for higher efficiency, and anti-corruption. In addition, the company also fosters consciousness and discipline in 

performing duties with honesty, transparency, and ethics. All of our executives and employees in all levels have participated 

in preventing and suppressing corruption enabling our company’s operation to be transparent without corruption.

 In addition, the company also establishes the Policy on Good Governance and Code of Business Ethics in order to 

supervise our operation to meet with laws, rules and regulations, and practices on anti-corruption. Consequently, all of our 

directors, executives, and employees have emphasized on honesty and business ethics under the principles of Corporate 

Governance. In addition, we also provide training/orientation to new employees continuously every year in order to make our 

operation to be transparent and fair for all groups of stakeholders.
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 The company establishes policies, goals of business operation, and Key Performance Indicators (KPI) to assess 

efficiency of our performance and to be consistent with organization’s goals with written regulations for compliance.

 The company defines the qualifications of personnel of each position as the criteria for recruiting and developing 

personnel as well as plans the plan for carrying on some important positions. In addition, the company also defines the 

standard and systematical performance assessment process in order to provide incentives fairly that would motivate personnel 

to perform their operation efficiently.

2. Risk Assessment

 The company’s Board of Directors emphasize on risk management in order to build confidence in enabling the  

organization to achieve long-term and short-term goals as well as enabling our business operation to achieve our defined goals.

 The company established a framework and Risk Management Policy and Risk Management Unit for considering, 

screening, and defining the risk management framework for supervising the company’s risk management to be appropriate, 

efficient, and effective by specifying factors and causes of risks with assessment, analysis, and risk prioritization. Moreover, 

the company also establishes some appropriate measures with monitoring, assessment, and report on risk management 

results to the company’s Board of Director regularly and enterprise risk management process is also performed systematically 

as a part of Annual Business Plan preparation, management, and daily operation. The risk management process must cover 

all dimensions of risk factors, both internal and external factors, as follows:

 •  Our company defines the enterprise risk management framework according to COSO Enterprise Risk Management 

   Standard as well as establishes the Risk Management Policy as the guidelines of risk management that may affect 

   to achievement of the company. They are consisted of:

  1) Preparation of Risk Profile in organizational level and department level

  2) Risk Management on Investment

  3) Risk Management on Process Level

 •  The company utilizes the Key Risk Indicator (KRIs) for monitoring changing of factors and establishes some  

  additional measures to respond to changing efficiently and timely.

3. Control activities

 The Company includes control activities, using the key performance indicators (KPIs) as a tool for planning and  

control, including the division of duties and responsibilities for the auditing each other, the review and scoping of authority 

and approval limit for each level to ensure the adequacy to business operations. At the same time, it includes the review 

of the approval authority, execution authority, the segregation of authorities as it may lead to corruption, the preparation of  

a manual/work instruction appropriately in accordance with the existing organization structure, policies and practices on 

transactions that have or may have conflicts of interest, transparency and verification and fairness in transactions, and the 

approval of transactions with respect to the highest interests of the Company, as well as effective control activities.

 The Company has implemented the monitoring process in accordance with the strategic plan, framework, policies, and 

practices set out by the Company on the regular basis.

 In addition, the Compliance Unit has been set up to coordinate and supervise the operation of the company in 

accordance with the relevant laws to ensure that the adequate and effective performance of the internal control systems.

4. Information System and Information Communication

 The Company has developed the Information Technology system to support its operations for financial management, 

accounting, and human resource management in accordance with the scheduled plan. The continuous development of  

information technology and communication systems has been carried out the Company to ensure the up-to-date accurateness. 

and communication that is important for supporting internal control to be operated effectively. The company utilizes  

modern and safe information technology to collect data, process data, store and monitor data, in order to enable management 

to use such information for making decision correctly and completely within appropriate duration. In addition, our financial  

information and other kinds of information is also stored with efficient security system with the guidelines of information and 

communication management as follows:
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 •  The company defines the information’s confidential level, guidelines of important and control documents storage, 

   as well as information for supporting the operation from internal and external sources in order to ensure that all 

   of important information and that related to the company’s business operation is correct, complete, and adequate 

   for the operation timely.

 •  The company communicates with the company’s Board of Directors, executives, employees, and stakeholders 

   appropriately on the subject matters related to the company’s performance and meeting documents by sending 

   to the company’s Board of Directors prior the meeting in order to enable them to analyze adequate information 

   prior making any decision. In addition, the company’s Board of Directors is also able to ask for additional  

  information from related units or individuals for consideration.

 •  The company establishes some emergency plans for protecting information security in the event of any severe  

  accident hindering the system from operating as well as defines the rehearsal of such emergency plan regularly 

   every year.

 •  The company provides some internal communication channels via Intranet for communicating on policies, news, and 

   information as well as Corporate Governance to all personnel thoroughly and timely as well as provides some 

   communication channels for external stakeholders for informing information or clues on corruption or fraud to the 

   company safely.

 •  The Company provides channels for corruption complaints and clues reporting so that the employees and other 

   stakeholders can inform complaints via telephone or electronic mail; provided that the complainants shall be 

   protected and further execute the investigation process and problem-solving.

5. Monitoring and Assessment System

 The company has monitored and assessed adequacy of internal control as well as established the guidelines on 

development and improvement to ensure that the company’s internal control system would be efficient and effective as follows:

 •  The company assesses internal control in organizational level and assesses international control in operational 

   level through Control Self –Assessment every year.

 •  The company monitors and oversights the performance for comparing with the company’s goals or defined KPI 

   regularly as well as audits and assesses the performance by the Internal Audit Unit, Compliance Unit, Risk 

   Management Unit, and external auditor.

 •  The operation on auditing is performed by considering on goals, objectives, strategies, and related risk factors 

   as well as some control points that may affect to the company’s goals achievement. In addition, the Internal Audit 

   Unit also has the charter defining vision, mission, goals, objectives, responsibilities, and the rights of audit operation 

   clearly. The Audit Handbook is made in order to make the auditors to have reliable auditing standard in order to 

   improve operational efficiency and to meet with International Standards for the Professional Practice of Internal 

   Auditing

 In 2018, the company found no defect that is the subject matter of the transactions with conflict of interest, corruption 

or any abnormality or any important defect in internal control system, violation against laws, rules and regulations, related 

government’s regulations on the company’s business operation.

Company’s Internal Audit Manager and Head of Compliance Unit 

 Mr. Amornsak Srimongkolchai has been appointed as an Internal Audit Manager by the resolution of The Audit 

Committee’s meeting in February 2006. The consideration, approval, appointment, removal, and migration of the incumbent 

manager of Internal Audit Division of the Company must be passed the approval of the Audit Committee.

 The Board of Directors passed a resolution to appoint Mr. Amornsak Srimongkolchai as Head of the Compliance Unit 

on July 2018, to oversee the compliance with laws and regulations related to business operations, provided that considering, 

approving, appointing, withdrawing, transferring the position of Head of the Compliance Unit shall be approved or consented 

by the Board of Directors.

Related Party Transactions

 During the years, the Company had no significant business transactions with related party.
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Management Discussion and Analysis

 Overview of the Operation

 In 2018, the  Company  has total underwriting income and total investment income equal to 9,944.50  million Baht,  

increased by 819.97 million Baht or 8.99% from the year 2017, on an increase in  total underwriting income of 858.46 million 

Baht , or increased by 9.93%, while investment income have decreased by 38.49 million  Baht or 8.01% which was mainly 

affected by the price volatility of Thai stocks in the year 2018, which is in line with other regional stock market indexes due 

to concerns about US trade barriers and the countervailing of trading partners and the significant decline in crude oil prices.

 Total premium written for the year 2018 amounted to 10,484.50 million Baht, an increase of 1,519.23 million Baht from 

the year 2017 or increased by 16.95%. The growth rate of gross premium written that were increased was motor insurance, 

which increased by 15.65%, miscellaneous insurance increased by 30.45%, marine insurance and fire insurance increased by 

87.2% and 2.64%, respectively, compared to the previous year.

 In the year 2018, the company has investment income 442.10 million Baht, decreased 38.49 million Baht from 2017 or 

decreased by 8.01% which consists of income from interest and dividend 306.14 million Baht, decreased 33.59 million Baht 

from the previous year, or decreased by 9.89%, profit from investments 140.55 million Baht, decreased 35.60 million Baht from 

the previous year, or decreased by 20.2% and loss on fair value adjustment  4.6 million baht, decreased 30.7 million Baht 

from the previous year, or decreased by 86.97% and other income for the year 2018 equal to 75.86 million Baht, increased 

10.65 million Baht from the previous year or increased 16.33% mainly due to profit from sale of land and buildings of unused 

branches amount of 19 million Baht.

 The Company has 2 main types of expenses including underwriting expenses and operating expenses. In 2018 the 

Company has underwriting expenses amounted to 7,679.48 million Baht, increased by 10.94% which consists of claim and 

loss adjustment expenses of 5,667.28 million Baht, increased by 496.14 million Baht or 9.59% from 2017, commission and 

brokerage expenses of 1,613.48 million Baht, increased by 242.66 million Baht or 17.70% from 2017. The operating expenses 

for the year 2018 amounted to 1,417.25 million Baht, an increase of 253.20 million Baht from 2017 or 21.75%.

Summary of 2018 operating result classified by types of insurance (unit: M Baht) 

  

  

Motor Fire Miscellaneous

2018 2017

Increase

(decrease)%

2018 2017

Increase

(decrease)%

2018 2017

Increase

(decrease)%

Gross premium written 9,150.81 7,912.27 15.65 163.55 159.35 2.64 1,155.83 886.01 30.45

Net premium written 9,129.63 7,897.20 15.61 126.17 103.63 21.75 919.86 624.96 47.19

Claims and losses adjustment 5,257.69 4,878.79 7.77 21.81 16.55 31.81 387.27 274.30 41.18

expenses

Underwriting profit before

operating expense 1,575.26 1,478.71 6.53 70.74 69.57 1.68 230.22 222.10 3.66

Marine and transportation

2018 2017

Increase

(decrease)%

Gross premium written 14.31 7.64 87.20

Net premium written 8.12 4.98 62.94

Claims and losses adjustment 0.51 1.51 (66.32) 

expenses

Underwriting profit before

operating expense 7.03 3.85 82.56
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 From above table, it could see that during 2018, insurance premium of the Company that increased mostly from the 

motor insurance which is due to the success in developing new products that satisfy consumers’ needs to the market, including 

a focus on services along with marketing and including appropriate cost management for reducing loss ratio. However, the 

underwriting profit before deducting operating expenses is not enough when compared with the increase in operating expenses 

due to the high growth rate of gross premium written in this year, resulting the increased 672.5 million Baht in unearned 

premium reserves increase from prior year. Therefore, the underwriting profit after deducting operating expenses decreased 

by 151.74 million Baht. The company reported net profit of 749.77 million Baht, decreased by 151.93 million Baht from 2017, 

or a decrease of 16.85%, equivalent to earnings per share of 3.75 Baht, down from the year 2017 with earnings per share 

of 4.51 Baht. 

Operation result of each business group

Motor Insurance

 In 2018, motor insurance gross premium written was Baht 9,150.81 million, accounted for 87.28% of the Company’s 

total premium written, and increased 1,238.54 million Baht or equal to 15.65% from the previous year due to the increase in 

every distribution channel. The net retention was Baht 9,129.63 million, and increased 15.61% from the previous year. The 

net claim and loss adjustment expenses during the year for motor insurance totalled Baht 5,257.69 million, 7.77% increased 

from 2017 and loss ratio was 61.50% decreased from 62.05% in the previous year.  The Company’s underwriting profit before 

operating expenses was Baht 1,575.26 million, an increase of Baht 96.55 million or 6.53% from the year 2017.

Fire Insurance

 In 2018, fire insurance gross premium written was Baht 163.55 million, accounted for 1.56% of the Company’s total 

premium written, and increased 4.20 million Baht or 2.64% from the previous year due to the increase in premiums from 

financial institution’s channel. 

 The net premium written was Baht 126.17 million, increased 22.54 million Baht or 21.75% from the previous year. The 

net retention rate was 77.15% increased from 65.04% in 2017. The net claim and loss adjustment expenses during the year 

for fire insurance totalled Baht 21.81 million, 31.81% increased from 2017. The Company’s underwriting profit before operating 

expenses was Baht 70.74 million, an increase of 1.68% from the year 2017.

Miscellaneous Insurance

 In 2018, miscellaneous insurance gross premium written was Baht 1,155.83 million, accounted for 11.02% of the 

Company’s total premium written, and increased Baht 269.83 million from the previous year equal to 30.45% due to the 

increase in personal accident premiums from financial institution’s channel.

 The net premium written was Baht 919.86 million, increased 294.90 million Baht or 47.19% from the previous year. 

The net retention rate was 79.58% increased from 70.54% in 2017. The net claim and loss adjustment expenses during the 

year for miscellaneous insurance totalled Baht 387.27 million, 41.18% increased from 2017. The Company’s underwriting profit 

before operating expenses was Baht 230.22 million, an increase of 3.66% from the year 2017.

Marine and transportation Insurance

 In 2018, marine and transportation insurance gross premium written was Baht 14.31 million, accounted for 0.14% of 

the Company’s total premium written, and increased 6.67 million Baht or 87.20% from the previous year due to the increase 

in premiums from agents’ channel. 

 The net premium written was Baht 8.12 million, increased 3.14 million Baht or 62.94% from the previous year. The net 

retention rate was 56.75% decreased from 65.20% in 2017. The net claim and loss adjustment expenses during the year for 

marine and transportation insurance totalled Baht 0.51 million, 66.32% decreased from 2017. The Company’s underwriting 

profit before operating expenses was Baht 7.03 million, an increase of 82.56% from the year 2017.
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Investment

  As of 31 December 2018, the Company’s investment assets value were 12,683.58 million Baht, representing 83.0% 

of total Company assets. The majority of investment assets were bank deposits and fixed income securities. The breakdown 

of investment assets was as follows: deposits 27.2%, government bonds and treasury bills 24.0%, debentures 19.8%, mutual 

funds or unit trusts 16.4%, equities 12.6%, and loans 0.0%. The aforementioned deposits included cash, deposits and short-

term investment with its time to maturity less than 3 months.

 Thailand’s economy growth in 2018 was higher than the growth in 2017. Consumption and investment growth was 

higher year on year driven by the broad base employment and the clear picture of government projects. In addition, Thai 

economy was supported by growing inbound tourism and strong export, despite of lower-than-expected government spending 

activities. The global economy growth in 2018 remained unchanged from 2017 with improving economy growth in US and 

decelerating growth in European and Asia.

 In 2018 the interest rates remained low with accommodative monetary policy by central bank and no inflation pressure. 

The Monetary Policy Committee (MPC) of the Bank of Thailand raised the policy rate 0.25% to 1.75% in December 2018 after 

the policy rates of some key developed countries such as United States were continuously raised in 2018 to the normalized 

level. Thai government bond yield was slightly higher as compared to the year end of 2017 level. The return from investing in 

fixed deposit government bond and debenture was relatively low compared to the average in the past. To enhance the return 

of the portfolio, the Company diversified to invest in assets with higher yield such as REITs and infrastructure fund.

 The Stock Exchange of Thailand (SET) index moved volatilely and closed at 1,563.88 point at the end of 2018, an 

10.8% decline from the index at the end of the year 2017 at 1,753.71 point. Thai market index moved in tandem with other 

emerging markets, partly impacted by the US trade policy and the measurements from the trade counterparties and the falling 

down of oil price in the fourth quarter of 2018.  Due to the uncertainty of the market, the Company reduced equity proportion 

in the second half of 2018.

  In the year 2018, the Company reported return from investment of 442.10 million Baht, equivalent to 3.6% return on 

investment (calculated based on the average of investment assets as of the year end of 2017 and as of the year end of 2018), 

which comprises of 306.14 million Baht investment income from interest and dividend, 140.55 million Baht profit from investment 

(profit from selling securities), and 4.60 million Baht loss in fair value adjustment of securities. The return from investment in 

2018 was lower than that in 2017 because of the lower return from interest and dividend and profit from investment. With 

the increase in premium earned, the profitability of insurance business and the investment return from investment activities, 

the growth of investment assets in 2018 compared to the year 2017 was 5.2%.       

Financial Position

 Assets

 (1) Components of assets
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 As of 31 December 2018, the Company’s total assets amounted to Baht 15,287.01 million, representing an increase 

of 801.85 million Baht or 5.54% from the previous year. The assets comprise Cash and cash equivalent, Investment assets, 

Premium receivables, Property, buildings and equipment, Deferred tax assets, Reinsurance assets, Reinsurance receivables, 

Accrued investment income, Investment receivables , Intangible assets and Other assets. The reasons for the significant change 

in assets compared to last year are as follows:

- Cash and cash equivalents in 2018 totalled 763.36 million Baht, equivalent to 4.99% of total assets, increased 459.04 

million Baht or 150.84% from previous year due to the increase in deposits in foreign securities companies.

- Investment assets in 2018 totalled 11,916.37 million Baht, equivalent to 77.95% of total assets, increased 167.16 million 

Baht or 1.42% from previous year.

- Premium receivables in 2018 totalled 1,093.96 million Baht, equivalent to 7.16% of total assets, increased 117.72 million 

Baht or 12.06% from previous year due to the gross premium written growth rate has been increased to 16.95%.

- Deferred tax assets in 2018 totalled 452.34 million Baht, equivalent to 2.96% of total assets, increased 123.64 million 

Baht or 37.62% from previous year due to premium reserves and claim reserves, which are not taxable expenses, increased 

in this year from the growth of gross premium income.

 (2) Quality of assets

 - Account receivable (Premium receivables)

 As at 31 December 2018, the Company has account receivable and breakdown of overdue periods as follows :-

 The Company has set the allowance for doubtful accounts amounted to 4.62 million Baht, which has been considered, 

by the management, as a proper and adequate rate, based on the Company’s experience of receiving the debt payments 

from agents. And the criteria for calculation are as follows:

Overdue receivables over 6 to 12 months    allowance for doubtful accounts      

       will be set at 50% 

Overdue receivables over 12 months   allowance for doubtful accounts       

       will be set at 100%

 In 2018, the Company has Premium receivables turnover 35.54 days, which is considered as a healthy condition in 

the insurance business.

 - Loans

 At present, the Company still has no policy to extend loans to the third party, except the policy to provide the housing 

loans or emergency loans as welfare for its employees only.

 - Investments in securities

 The Company has its policy to diversify the risks of investment by selecting to invest in government bonds, state 

enterprises’ bonds, treasury bills, promissory notes, stocks, debentures of leading companies, and unit trust, which have good 

returns and liquidity.

 As at 31 December 2018, investment in securities are determined at fair value, and has already recorded gain on 

changes in value of available-for-sale investments, amounted to 80.64 million Baht in equity.

 Return on investment has decreased from 3.99% in 2017 to 3.49% in 2018.

Not yet due 820.48 million Baht

Not over 30 days 164.84 million Baht

Over 30 -60 days 59.18 million Baht

Over - 90 days 20.57 million Baht

Overdue longer than 90 days 33.50 million Baht

Total Premium receivables 1,098.57 million Baht
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Liquidity 

(A)  Cash fiow

 In 2018, the Company had net cash from operations totaling 879.64 million Baht. Net cash used in investment activities 

totaled 14.60 million Baht, mainly used for the branch’s improvement and purchase cars used in the service claim to replace 

the old ones that expire according to the conditions of use.

 In 2018, the Company paid dividends totaling 406.0 million Baht from the operating result in 2017. 

 As at 31 December 2018, The Company has cash and cash equivalents 763.36 million Baht, net increased 459.04 

million Baht which  is considered  by  the  Company  as  a proper amount due to the Company’s policy to reserve liquidity 

for loss expenses and operating expenses at the end of the year. 

(B)  Liquidity Ratio

 The current ratio in 2018 is equal to 1.52 times, which is considered by the Company as an appropriate ratio. One 

of the main short-term liabilities, which has an impact on the Company’s liquidity is the loss reserve and outstanding claims 

amounted to 2,480.36 million Baht. The Company considers that the current assets including cash and cash equivalent as well 

as marketable securities, has reached the due date of repayment and has an adequate amount for repayment of short-term 

liabilities.

Capital Expenditures

 In 2017, the Company’s major capital expenditure totalling 60.84 million Baht were spent on  the branch’s improvement 

and purchase cars used in the service claim to replace the old ones that expire according to the conditions of use, including 

invest in more information technology to enhance the quick services. The source of funding mainly comes from the expansion 

of the insurance business of the Company. 

Source of Funds

 - Suitability of the capital structure

 As at 31 December 2018, debt to equity ratio of the Company increased from 1.45 times in 2017 to 1.54 times in 

2017. This resulted in the rising of liabilities totalling 690.05 million Baht which came from high growth rates of gross premium 

written. As a result, the provision for unearned premiums reserve was increased by 714.44 million Baht. 

   Capital structure of the Company consists of: 

 

 - Reason of changes in equity

 The Annual General Meeting of Shareholders in 2018 approved the payment of a dividend from the operating result 

of 2017 at the rate of 2.03 Baht; as a result, the retained earnings have decreased by 406.0 million Baht; meanwhile, the net 

earnings in 2018 amounted to 749.77 million Baht. In this year, the surplus of changes in value of investments has decreased 

from 312.61 million Baht in 2017 to 80.64 million Baht in 2018. This affected the overview of equity as of the year end 

increased by 111.80 million Baht or amounting to 1.89%.

As at 31 December  2018 As at 31 December  2017

Million Baht % Million Baht %

Issued and paid-up capital 200.00 3.32 200.00 3.38

Premium on share capital 427.50 7.10 427.50 7.23

Retained earnings

    Appropriated - legal reserve 20.00 0.33 20.00 0.34

    Unappropriated 5,296.23 87.91 4,952.46 83.76

Other components of equity    80.64 1.34    321.61 5.29

6,024.37 100.00 5,912.57 100.00



Annual Report 2018 / Syn Mun Kong Insurance Plc.196

 - Liabilities

 The Company’s liabilities at the end of 2018 are amounted to 9,262.65 million Baht, increased by 690.05 million Baht 

from the previous year, or equal to 8.05%. The total liabilities, which have increased, are the liabilities incurred from high 

growth in premiums written, resulting in an increase in unearned premium reserves.

 - Contingent Liabilities

 At the end of 2018, the Company has been sued for damaged totaling approximately Baht 742 million as insurer. The 

outcomes of these causes have not yet been finalised but the Company has set aside reserves for its contingent losses by 

the total maximum sum insured per the relevant policies amounting to approximately Baht 199.7 million.

Capital  Fund  Requirement as per the Insurance Against Loss Act B.E. 2535

  The Company has allocated the reserves as provided in Clause 23 of the Insurance Against Loss Act B.E.2535, as 

follows:

- As at 31 December 2018, the Company’s premium reserve are amounted to 5,411.0 million Baht calculated according to 

the basis as specified in the Notification of the Office of Insurance Commission governing the appropriation of unearned 

premium reserves.

- As at 31 December 2018, the Company’s loss reserve and outstanding claims, including provision for losses incurred but 

not yet reported (IBNR), are amounted to 2,480.36 million Baht.

 As at 31 December 2018, the Company’s equity are amounted to 6,024.37 million Baht, according to the Registrar 

Commandments of the Risk-Based Capital of insurance companies, dated 30 March 2015 has determined that the company 

must have a capital adequacy ratio of not less than 140%. As of 30 September 2018, the company’s aforesaid ratio is 696.10% 

and the company still has the capital more than requirement regulatory amounted to 6,836.70 million Baht. 
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 The Board of Directors is responsible for the Company financial statements of Syn Mun Kong Insurance Public Company 

Limited including financial information presented in the Annual Report. The financial statements were stated in accordance 

with generally accepted accounting principles, applying the appropriate accounting policies and consistently adhered with 

careful discretion and best estimation in the preparation. Beside, significant information was disclosed sufficiently in the notes 

accompanying the financial statements for the benefit of shareholders and investors in a transparent manner.

 The Board of Directors has provided and maintained the appropriate and efficient internal control system to reasonably 

ensure that the accounting data are accurate, complete, and sufficient to maintain its assets and to prevent fraud and  

materially irregular operation.

 The Board appointed the Audit Committee who comprises of Independent Directors to oversee the quality of financial 

reports and internal control of the Company. The Audit Committee’s views regarding this issue is disclosed in this Annual 

Report under the section of the Audit Committee’s Report.

 The Board of Directors is of the opinion that the overall internal control system of the Company is satisfactory and 

can bring about confidence that the Company financial statements for the year ending 31 December 2018 are reliable and 

prepared in conformity with generally accepted accounting principles and carried out accurately in accordance with law and 

all relevant rules and regulations.

       Mr. Reungvit  Dusdeesurapot          Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj

                Chairman                  Chairman of the Executive Board

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ 

RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS
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Dear Shareholder of Syn Mun Kong PLC.

 The Risk Management Committee has implemented and supported the Board of Directors’ works in supervising  

the risk management of the Company in accordance with the stated objectives; including policy formulation and risk management 

plans, supervision and controlof strategies and risk status, recommending and engaging the owner of the plan to report 

the risk status and the results of  risk management measures implementation, reporting fund status and important financial 

ratios to the Risk Management Committee on regularly basis.

 Board of the company had appointed the Risk Management Committee which consisted of committees and managers 

who had knowledge and understanding in business operation for 5 persons as follows,

 1. Mr.Pradit  Rodloytuk  Chairman of  Risk Management Committee

 2. Mr.Prayat  Thitathummakul  Member of the Risk Management Committee

 3. Mrs.Veena  Niramarnsakul  Member of the Risk Management Committee

 4. Mr.Tara   Vanalabpattana  Member of the Risk Management Committee

 5. Mr.Amornsak  Srimongkolchai  Secretary and Member of the Risk Management Committee

 In the year 2018, the Risk Management Committee has implemented the above-mentioned matters and held five  

a total of five meetings wherein the relevant departments were invited to attend the meeting appropriately as follows:

 1. Formulate policies and consider risk management plans

 The Risk Management Committee has considered and approved the policies and risk management plan for the year 

2018, including the reinsurance management strategies that had been proposed to the Board of Directors for consideration 

and approval, and details according to the risk management policies as whole in accordance with the regulatory measures  

as well as acknowledge the guidelines on risk assessment and financial stability (Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) 

in order to ensure that the Company’s business operation has been carried out stably and effectively.

 2. Supervise and monitor various risk status

 The Risk Management Committee has supervised and monitored the risk status according to the risk management 

plan, provided that the Top Management has analyzed the risk factors and find preventive measures in case that performance 

outcomes are not as expected and provide the reports to track the status of important ratios, such as financial ratios and 

standard values in the Early Warning Systems (EWS), capital status, and the investment proportion of the Company on the 

quarterly basis.

 In addition, the Risk Management Committee has also provided guidance on how to prepare human resources 

development plan to enter the digital society era, improve and develop the organization’s risk management system, assess 

the adequacy of risk management strategies, as well as the effectiveness of risk management of the Company.

 3. Risk management result reporting

 The Risk Management Committee had reported the risk management result that related to the sufficiency of  

risk management system and internal control system, including the risk management guidelines to board of the company and 

Manager Director for acknowledgement regularly in every quarter.

 4. Risk management culture encouragement

 The Risk Management Committee had encouraged every department to prioritize the risk management by putting  

risk management framework and policy into practice all over the organization inorder to evaluate the risk factor and define 

risk management guidelines for effectiveness and the organization strategy concordance.

 5. Review the Charter

 The Risk Management Committee has reviewed the Charter in order to ensure that the content contained in the  

Charter in accordance with the objectives defined by the Board of Directors and the Company’s risk management strategies.

 In conclusion, The Risk Management Committee had an opinion that the risk management plan of 2018 has the  

system to handle risks which is effective, appropriate, and corresponds due to the changing situations and also complies 

with the rules and related standards that would control the risks in an acceptable level.

 The Company would be committed to create the effective and sustainable risk management system according to the 

good management principle further. 

 

                  Mr. Pradit  Rodloytuk

                 Chairman of Risk Management Committee

           8 February 2019

The Risk Management Committee’s Report
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The Audit Committee’s Report

Dear  Shareholders

 The Audit Committee of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited (“Company”) is comprised of the following 

3 independent directors: 

 1. Mr.Weerachai  Ngamdeevilaisak      Chairman of the Audit Committee

 2. Mr.Vinai   Vittavasgarnvej          Member of the Audit Committee

 3. Dr.Chatchavalit  Saravari          Member of the Audit Committee 

 And Mr. Amornsak   Srimongkolchai    Secretary of the Audit Committee

 The Audit Committee has independently performed its duties according to scope of responsibilities entrusted by  

the Board of Director. It emphasizes on good corporate governance to maintain integrity and transparent administration. 

The Audit Committee also oversees that the management performs their duties adequately and in accordance with the Company’s 

policies to ensure higher standard of business operation. 

 In the year 2018, the Audit Committee held 12 meetings. Details of which can be summarized as follows:

 1) Review of the financial statements 

 The Audit Committee reviewed and gave consent on quarterly and annual financial statements for the year 2018 which 

were reviewed and/or audited by the auditor prior to proposing to the Board of Directors for consideration and approval; 

inquired the auditor and the management on the issues relating to accuracy and completeness of financial statements, including 

adequacy of information disclosure for users of financial statements. Additionally, the Audit Committee also considered the 

suggestions provided by the auditor to improve the efficiency of internal control system and acknowledged the auditor’s 

annual plan.  

 The Audit Committee remarked the opinion that the accounting and financial report preparation process of  

the Company has been adequately controlled to ensure that the financial report properly presents financial position and operating 

results of the Company in accordance with accounting standards, and discloses adequate data in financial statements. 

 2) Review of practices and procedures for entry to perform connected transactions 

 The Audit Committee reviewed the appropriateness and adequacy of the rules and procedures for entering into  

the transactions considered as connected transactions or transactions that might cause conflict of interest. The Audit Committee 

also considered the transactions conducted during the year to ensure conformity to the rules and procedures prescribed, 

including disclosure regulations according to the notification of the Stock Exchange of Thailand (SET). 

 In 2018, the Audit Committee was confirmed by the Management that the Company had no connected transactions 

or transactions that might cause the conflict of interest. 

 3) Review of legal compliance 

 The Audit Committee determined to review and monitor the compliance with the Securities and Exchange Act and 

the requirements of the Stock Exchange of Thailand, including other laws relevant to business operations of the Company.  

The Audit Committee assigned the Internal Audit Department to designate legal compliance as one major issue to be audited, 

assigned Compliance Unit to supervise the operation of business units to govern the operation according to relevant laws. 

The quarterly meetings are regularly held for acknowledgement litigation status from Legal Department.   

 The review of the Audit Committee found that in addition to the lawsuit against consumers, which has been underlined 

by the Audit Committee that the Company shall be careful to provide full and exact information of products and services in 

order to avoid disputes that may arise from misunderstandings, the Audit Committee did not detect any indications convincing 

the intention of the Company in omitting not to comply with and/or performing any act in conflict with essential requirement 

of laws. 

 4) Review of internal control and risk management.   

 The Audit Committee reviewed the internal control and risk management systems in order to assess appropriateness 

and adequacy of the internal control system according to internal audit standards and the guidelines established by the Office 

of Securities and Exchange Commission, considered internal audit report according to the approved audit plan. 

 The Audit Committee viewed that in overall the company had sufficient and effective internal control and risk 

management systems. 

 5) Supervision of internal audit

 The Audit Committee was responsible for overseeing performance of the Internal Audit Department covering the areas 
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of scope of work, duties and responsibilities, independence, and department structure and workforce. The Audit Committee 

also reviewed and approved the annual audit plan, the development plan for improving quality of internal audit works, skill 

and capabilities of internal audit personnel as well as assessment of performance satisfaction appraised by the Management 

and the auditees.  

 The Audit Committee viewed that the Internal Audit Department of the Company was independent and performed its 

duties with effectiveness and satisfactory. 

 6) Good Corporate Governance

 The Audit Committee deemed that the Company operated its business with adherence to ethics and good corporate 

governance. In 2018, the Company was accredited into the Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

(CAC) as resulted from its clearly established policy on anti-corruption. Directors, Management and employees adopted such 

policy as a guideline to perform their duties. Moreover, the Company also continually established measures against corruption 

within the organization and included them in its annual audit plan. 

 7) Consideration for Appointment of Auditor for the year 2019

 The Audit Committee was responsible for selecting the Company’s auditor and determining annual remuneration of  

the auditor for 2019. The selection of the auditor was based on operational performance, the auditor’s qualifications, independence 

and Code of Conduct.    

 The Audit Committee resolved to propose to the Board of Directors to consider seeking approval form the shareholders’ 

meeting to appoint the auditor of KPMG Phoomchai Audit Limited as the Company’s auditor for the year 2019. 

 8) Performance Report

 The Audit Committee reported its operational performance to the Board of Directors on a quarterly basis. The Audit 

Committee provided the opinions and suggestions which were useful for implementation of the Management. In addition, 

the Audit Committee conducted self-assessment to be used as a guideline for further improvement of the Committee. 

 9) Reviewing and evaluating the Charter of the Audit Committee

 During the year 2018, the Audit Committee reviewed and evaluated the charter to ensure that the role the duties 

and responsibilities of the Audit Committee were appropriate and in accordance with the good corporate governance policy 

and / or guidelines or recommendations of various related regulators. 

 In summary, the Audit Committee has performed its duties and responsibilities assigned, with knowledge, ability,  

carefulness, and sufficient independence that there is no limitation on accessing or requesting information from Management 

and parties involved and give opinions and suggestions that may be beneficial to both shareholders and all stakeholders equally. 

The Audit Committee has the opinion that the Board of Directors and the Management is committed to fulfilling its duties 

to achieve the ultimate goals and emphasizes the importance of operation under the internal control and risk management 

strictly and appropriately, and appropriate good governance, as well as the efforts have been made to improve more efficiency 

of the operation system continuously. 

 This report was reviewed and approved by the Audit Committee on February 14, 2019. 

 

           Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak

                                                Chairman of the Audit Committee

                  February 14, 2019
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To the Shareholders of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited 

Opinion

I have audited the financial statements of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited (the “Company”), which comprise 

the statement of financial position as at 31 December 2018, the statements of comprehensive income, changes in equity and 

cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory 

information. 

In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the 

Company as at 31 December 2018 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with 

Thai Financial Reporting Standards (TFRSs). 

Basis for Opinion 

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under those standards 

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am 

independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation 

of Accounting Professions that is relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical  

responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the financial 

statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a 

whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

Independent Auditor’s Report

Insurance contract liabilities - loss reserves 

For disclosures related to insurance contract liabilities - loss reserves refer to notes 3(e) and 12

The key audit matter How the matter was addressed in our audit

As at 31 December 2018, loss reserves in the financial 

statements amounted to Baht 2,480 million, representing 

approximately 26.8% of total liabilities. 

The loss reserves are the best-estimate cost of all claims 

incurred but not settled and not reported at reporting 

date based on the actuarial method. A significant degree 

of judgement is used to consider incurred and settlement 

loss development data from historical experiences and  

select appropriate assumptions as to ultimate claims cost. In  

addition, the estimation relies on the integrity of loss data 

and derived from the Company’s system and accounting 

records. 

I consider those mentioned above as key audit matter.

My audit procedures including;

- Understanding, assessment, and testing effectiveness of 

design and implementation of internal control, including key 

controls over claims process and related data 

reconciliations.

- Inquiry of criteria and assumptions used in the estimation 

made by the Company’s internal actuary

- Using the KPMG actuary’s expert to evaluate claim estimation 

recorded, evaluate assumption and method used in calculation 

that the actuary used, compare with prior year assumption, 

and testing of significant assumption calculation and claim 

incurred but not reported.

- Reconciliation between claim recorded in the system and 

data used for actuarial reserve calculation, including analysis 

of loss incurred frequency, size of loss per time, and loss ratio

- Sample testing of data used by actuary for calculation and 

loss reserve with relevant documents; and 

- Consider adequacy of financial statements disclosures in 

accordance with Thai Financial Reporting Standards.    
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Other matter

The financial statement of the Company for the year ended 31 December 2017 was audited by another auditor who expressed 

an unqualified opinion thereon in her report dated 22 February 2018. 

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual 

report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report is expected to be 

made available to me after the date of this auditor’s report. 

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form of assurance 

conclusion thereon. 

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information identified above 

when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial 

statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. 

When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate the 

matter to those charged with governance and request that the correction be made.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with TFRSs, 

and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that 

are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going 

concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 

management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance 

is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a 

material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually 

or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of 

these financial statements. 

As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout 

the audit. I also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design 

  and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate 

  to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than 

  for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 

  override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate 

  in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal 

  control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related 

  disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the 

  audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant 

  doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am 

  required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such 

  disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the 
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  date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a 

  going concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether 

  the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the 

audit and significant audit findings, including and significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements  

regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought 

to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance 

in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters 

in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare  

circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of 

doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

(Chanchai Sakulkoedsin)

Certified Public Accountant  

Registration No. 6827

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

Bangkok

20 February 2019
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Statements of financial position

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2018

Assets Note

2018 2017

(in Baht)

Cash and cash equivalents 4 763,357,324 304,318,591 

Premiums due and uncollected 5 1,093,957,387 976,238,930 

Accrued investment income 59,514,742 67,341,225 

Reinsurance assets 12 152,670,975 195,465,758 

Reinsurance receivables 6 18,504,626 27,546,568 

Investment receivables 22,361,387 38,193,679 

Derivative assets 7 3,820,013 6,147,522 

Investment assets

   Investments in securities 8, 27, 28 11,916,367,142 11,749,202,811 

   Loans 3,861,747 5,223,111 

Properties foreclosed 4,800,000 4,800,000 

Premises and equipment 9 531,005,968 540,051,134 

Intangible assets 24,318,142 24,393,004 

Deferred tax assets 10 452,342,491 328,701,078 

Other assets 11 240,132,550 217,541,346 

Total assets 15,287,014,494 14,485,164,757 
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Statements of financial position (Continued)

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of financial position (Continued)

As at 31 December 2018

Liabilities and equity Note

2018 2017

(in Baht)

Liabilities

Insurance contract liabilities 12 7,891,361,907 7,239,800,909 

Reinsurance payables 13 81,189,340 91,765,546 

Investment payables 1,761,084 3,272,047 

Derivative liabilities 7 3,716,940  - 

Income tax payable 102,394,459 134,016,306 

Employee benefit obligations 14 155,264,678 138,229,675 

Other liabilities 15 1,026,958,879 965,508,445 

Total liabilities 9,262,647,287 8,572,592,928 

Equity

Share capital 16

   Authorised share capital 200,000,000 200,000,000 

   Issued and paid share capital 200,000,000 200,000,000 

Share premium 427,500,000 427,500,000 

Retained earnings 17

   Appropriated

      Legal reserve 20,000,000 20,000,000 

   Unappropriated 5,296,231,525 4,952,459,988 

Other components of equity 8 80,635,682 312,611,841 

Total equity 6,024,367,207 5,912,571,829 

Total liabilities and equity 15,287,014,494 14,485,164,757 
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Statements of comprehensive income

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2018

Note

For the year ended 31 December

2018 2017

 (in Baht) 

Revenues

Gross premiums written 10,484,503,396  8,965,271,650 

Less premiums ceded (300,725,520)  (334,488,797)

Net premiums written 10,183,777,876  8,630,782,853 

Less unearned premium reserve

          increased from previous year (714,444,961)  (127,276,329)

Add (less) reinsurers’ share of unearned premium reserve 

          increased (decreased) from previous year (48,771,537)  36,595,266 

Net premiums earned 9,420,561,378  8,540,101,790 

Commission and brokerage income  81,843,522  103,834,610 

Net investment income 306,143,698  339,733,897 

Gains on investments 140,548,117  176,146,392 

Losses on fair value changes (4,596,500)  (35,290,037)

Other income 75,856,339 65,208,495 

Total revenues 10,020,356,554  9,189,735,147 
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Statements of comprehensive income

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2018

Note

For the year ended 31 December

2018 2017

Expenses

Insurance claims expenses 19 5,840,056,763  5,373,724,988 

Less insurance claims expenses recovered from reinsurers  (172,777,514)  (202,582,301)

Net insurance claims expenses  5,667,279,249  5,171,142,687 

Commissions and brokerage expenses 1,613,475,387  1,370,812,836 

Other underwriting expenses 19 398,723,759  380,515,040 

Operating expenses 18, 19 1,417,246,099  1,164,042,339 

Total expenses 9,096,724,494  8,086,512,902 

Profit before income tax 923,632,060  1,103,222,245 

Income tax 22 173,860,523  201,520,448 

Net profit  749,771,537  901,701,797 

Other comprehensive income

Items that will be reclassified subsequently to profit or loss

(289,970,199)  315,346,407 

57,994,040  (63,069,281)

Other comprehensive income for the year, net of tax (231,976,159)  252,277,126 

Total comprehensive income for the year  517,795,378  1,153,978,923 

Basic earnings per share 23 3.75 4.51 
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Statements of changes in equity

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of changes in equity

For the year ended 31 December 2018

 Note

Issued and

paid-up

share capital

Share

premium

Retained earnings Other components 

of equity Net 

change in

fair value of

available-for-sale

investments

Total

equity
Legal

reserve
Unappropriated

(in Baht)

Year ended 31 December 2017

Balance at 1 January 2017 200,000,000 427,500,000 20,000,000 4,410,358,191 60,334,715 5,118,192,906 

Transaction with shareholders, recorded

   directly in equity

   Distributions to shareholders

   Dividends to shareholders of the Company 24  -  -  -  (359,600,000)  -  (359,600,000)

   Total distributions to shareholders  -  -  -  (359,600,000)  -  (359,600,000)

Comprehensive income for the year

      Net profit  -  -  -  901,701,797  -  901,701,797 

      Other comprehensive income  -  -  -  -  252,277,126  252,277,126 

Total comprehensive income for the year  -  -  -  901,701,797  252,277,126  1,153,978,923 

Balance at 31 December 2017 200,000,000 427,500,000 20,000,000 4,952,459,988 312,611,841 5,912,571,829 

 Note

Issued and

paid-up

share capital

Share

premium

Retained earnings Other components 

of equity Net 

change in

fair value of

available-for-sale

investments

Total

equity
Legal

reserve
Unappropriated

(in Baht)

Year ended 31 December 2018

Balance at 1 January 2018 200,000,000 427,500,000 20,000,000 4,952,459,988 312,611,841 5,912,571,829 

Transaction with shareholders, recorded

   directly in equity

   Distributions to shareholders

   Dividends to shareholders of the Company 24  -  -  -  (406,000,000)  -  (406,000,000)

   Total distributions to shareholders  -  -  -  (406,000,000)  -  (406,000,000)

Comprehensive income for the year

      Net profit  -  -  -  749,771,537  -  749,771,537 

      Other comprehensive income  -  -  -  -  (231,976,159)  (231,976,159)

Total comprehensive income for the year  -  -  -  749,771,537  (231,976,159)  517,795,378 

Balance at 31 December 2018  200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,296,231,525  80,635,682  6,024,367,207 



Annual Report 2018 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 209

Statements of cash flow

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of cash flow 

For the year ended 31 December 2018

Note

For the year ended 31 December

2018 2017

 (in Baht) 

Cash flows from operating activities

Premiums written 10,351,033,468 8,766,286,588 

Cash paid to reinsurers (57,762,568) (47,477,919)

Interest received 200,340,917 202,528,191 

Dividends received 113,554,199 144,955,538 

Other income 58,674,774 66,091,350 

Insurance claim expenses (5,897,324,264) (5,937,283,470)

Commissions and brokerage expenses (1,613,344,345) (1,371,382,746)

Other underwriting expenses (393,253,825) (377,545,463)

Operating expenses (1,308,585,408) (1,070,161,792)

Income tax paid (274,316,722) (181,264,208)

Investment in securities (47,442,071) (199,607,082)

Loans 1,361,364 1,848,788 

Deposits at financial institutions (253,300,000) 295,000,000 

Net cash flows provided by operating activities 879,635,519 291,987,775 

Cash flows from investing activities  

Cash flows provided by

Proceeds from sale of buildings and equipment 45,081,501 535,297 

Cash flows provided by investing activities 45,081,501 535,297 

Cah flows used in

Acquisition of buildings and equipment (59,678,287) (30,486,202)

Cash flows used in investing activities (59,678,287) (30,486,202)

Net cash flows used in investing activities (14,596,786) (29,950,905)

Cash flows from financing activity

Dividend paid 24 (406,000,000) (359,600,000)

Net cash flows used in financing activity (406,000,000) (359,600,000)

Net increased (decreased) in cash and cash equivalents 459,038,733 (97,563,130)

Cash and cash equivalents at 1 January 304,318,591 401,881,721 

Cash and cash equivalents at 31 December 4 763,357,324 304,318,591 

 Note

Issued and

paid-up

share capital

Share

premium

Retained earnings Other components 

of equity Net 

change in

fair value of

available-for-sale

investments

Total

equity
Legal

reserve
Unappropriated

(in Baht)

Year ended 31 December 2017

Balance at 1 January 2017 200,000,000 427,500,000 20,000,000 4,410,358,191 60,334,715 5,118,192,906 

Transaction with shareholders, recorded

   directly in equity

   Distributions to shareholders

   Dividends to shareholders of the Company 24  -  -  -  (359,600,000)  -  (359,600,000)

   Total distributions to shareholders  -  -  -  (359,600,000)  -  (359,600,000)

Comprehensive income for the year

      Net profit  -  -  -  901,701,797  -  901,701,797 

      Other comprehensive income  -  -  -  -  252,277,126  252,277,126 

Total comprehensive income for the year  -  -  -  901,701,797  252,277,126  1,153,978,923 

Balance at 31 December 2017 200,000,000 427,500,000 20,000,000 4,952,459,988 312,611,841 5,912,571,829 

 Note

Issued and

paid-up

share capital

Share

premium

Retained earnings Other components 

of equity Net 

change in

fair value of

available-for-sale

investments

Total

equity
Legal

reserve
Unappropriated

(in Baht)

Year ended 31 December 2018

Balance at 1 January 2018 200,000,000 427,500,000 20,000,000 4,952,459,988 312,611,841 5,912,571,829 

Transaction with shareholders, recorded

   directly in equity

   Distributions to shareholders

   Dividends to shareholders of the Company 24  -  -  -  (406,000,000)  -  (406,000,000)

   Total distributions to shareholders  -  -  -  (406,000,000)  -  (406,000,000)

Comprehensive income for the year

      Net profit  -  -  -  749,771,537  -  749,771,537 

      Other comprehensive income  -  -  -  -  (231,976,159)  (231,976,159)

Total comprehensive income for the year  -  -  -  749,771,537  (231,976,159)  517,795,378 

Balance at 31 December 2018  200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,296,231,525  80,635,682  6,024,367,207 
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Notes to financial statements

These notes form an integral part of the financial statements.

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai language. These 

English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial statements, and were 

approved and authorised for issue by the Board of Directors on 20 February 2019.

1 General information

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited, (the “Company”), is incorporated in Thailand and has its registered office 

at 313 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok and has 166 branches (31 December 2017: 164 branches).

The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on 7 June 1991.

The Company’s major shareholders during the financial year were Dusdee Surapot Holding Company Limited (25.02% 

shareholding) which was incorporated in Thailand, Euroclear Nominees Limited (10.88% shareholding) which was incorporated 

in England and Mindo Asia Investment Limited (10.88% shareholding) which was incorporated in Hong Kong.

The principal business of the Company is the operation of non-life insurance.

2 Basis of preparation of the financial statements

(a) Statement of compliance

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs); guidelines promulgated 

by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules and regulations of the Thai Securities and  

Exchange Commission. In addition, the financial statements are prepared in accordance with the Notification of the Office 

of Insurance Commission regarding “Rules, Procedures, Conditions and Timing for the Preparation and Submission of the 

Financial Statements and Reporting on the Operations of Non-Life Insurance Companies” B.E. 2559, dated 4 March 2016.

The FAP has issued new and revised TFRSs effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2018. The 

initial application of these new and revised TFRSs has resulted in changes in certain of the Company’s accounting policies. 

These changes have no material effect on the financial statements.

In addition to the above new and revised TFRSs, the FAP has issued a number of new TFRSs which are not yet effective 

for current period. The Company has not early adopted these standards in preparing these financial statements. Those new 

TFRSs that are relevant to the Company’s operations are disclosed in note 33.

(b) Basis of measurement      

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following items:

(c) Functional and presentation currency

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency. All financial 

information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless 

otherwise stated. 

(d) Use of estimates and judgements 

The preparation of financial statements in conformity with TFRSs requires management to make judgements, estimates and 

assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and 

expenses. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.  Revisions to accounting estimates are recognised 

prospectively.

Items Measurement bases

Derivatives Fair value

Available-for-sale investments Fair value

Defined benefit liability Present value of the defined benefit obligation as explained in Note 3 (j)
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Assumptions and estimation uncertainties

Information about significant areas of assumption and estimation uncertainty that have a significant risk of resulting in a 

material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the year ending 31 December 2019 is included 

in the following notes:

Note 12   Insurance contract liabilities

3 Significant accounting policies

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

(a) Foreign currency

Foreign currency transactions

Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at exchange rates at the dates of the transactions.  

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional currency at the exchange 

rate at the reporting date. Foreign exchange differences arising on translation are recognised in profit or loss.

(b) Derivatives

Derivatives are used to manage exposure to foreign exchange arising from investment activities.  Derivatives are not used 

for trading purposes. However, derivatives that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.

Derivatives are recognised initially at fair value; attributable transaction costs are recognised in profit or loss when incurred.  

Subsequent to initial recognition, they are remeasured at fair value.  The gain or loss on remeasurement to fair value is  

recognised immediately in profit or loss.

The Company recognised gain (loss) from change in fair value of forward exchange contracts in profit or loss. The fair value 

of forward foreign currency contracts is reference to market quoted rate.

(c) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statement of cash flows comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-term 

investments.

(d) Classification of insurance contracts

The Company classifies the insurance contract and reinsurance contract based on the nature of the contract. An insurance 

contract is one under which the insurer has accepted significant insurance risk from another party by agreeing to compensate 

the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. Determination of 

whether a significant insurance risk has been accepted is based on comparison of the amount of benefit payable under the 

contract if an insured event occurs with the payment obligation if the insured event does not occur. If a contract does not 

meet these criteria, the Company classifies it as an investment contract. Investment contracts are insurance contracts in 

legal form that transfer significant financial risk but not significant insurance risk. Financial risk is the risk of a possible future 

change in interest rate, foreign exchange rate and index of price or rates.

The Company classifies contracts based on an assessment of the insurance risk at an inception of contract on a contract- 

by-contract basis. Once a contract has been classified as an insurance contract, it remains an insurance contract for the 

remainder of its lifetime, unless all rights and obligations are extinguished or expire. If any contract is previously classified as 

investment contracts at an inception date, it can, however, be reclassified as insurance contracts after inception if insurance 

risk becomes significant.
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(e) Recognition and measurement of insurance contracts 

Premiums due and uncollected

Premiums due and uncollected from direct insurance is stated at its net realisable value. The Company set up an allowance 

for doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection of the premiums due and uncollected, on the 

basis of collection experiences, and a review of current status of the premiums due and uncollected at the end of reporting 

period. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expense during the year.

Loss reserves 

Loss reserves are taken up in the accounts upon receipt of claim advices from the insured, at the value appraised by the 

Company’s claim department or outsource surveyors, depending on the particular case. The maximum value of claims estimate 

is, however, not exceed the sum insured under the  relevant policies. In addition, the Company set up a provision for losses 

incurred but not yet reported (IBNR) based upon estimates made by a qualified actuary. Underlying these method calculated 

from best-estimate of ultimate claims cost which involves historical data, assumptions, judgement and experiences of the 

Company. Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.

Unearned premium reserve

The Company set aside part of its gross premiums written as unearned premium reserve as follows:

Unexpired risks reserve

Unexpired risks reserve is the best estimate of the claims that are expected be incurred during the remaining period of coverage 

of in-force policies, based on analysis of historical claims data by a qualified actuary.

Unexpired risk reserves are only recognised in the financial statements to the extent that they exceed unearned premium 

reserves.

Premium written 

Premium written consists of direct premium and reinsurance premium less premium of canceled policies and premiums 

refunded to policy holders and adjust with unearned premium reserve.

Direct premium written is recognised on the date the insurance policy comes into effect. For long-term insurance policies with 

coverage periods of longer than 1 year, related premium income is recorded as unearned items, and recognised as income 

over the coverage period.

Reinsurance premium written is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance application or the statement 

of accounts with the Company.

Commissions and brokerage expenses

Commissions and brokerage fees are expended when incurred.

Commissions and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer than one year are recorded as prepayment 

item and recognised as expenses over the coverage period each year.

Transportation (cargo), travelling accident 

with coverage periods of not over six-months

- 100% of Gross premium written as from the date policy is effective, 

throughout the period of insurance coverage

Bail bond - 70% of Gross premium written as from the date policy is effective

Others - Monthly average basis (the one-twenty fourth basis) 



Annual Report 2018 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 213

Claims and loss adjustment expenses

Claim and loss adjustment expenses consist of claim and loss adjustment expenses of direct insurance and reinsurance, for 

both claim incurred and reported and incurred but not reported and include the amounts of the claims, related expenses, and 

loss adjustments of the current and prior period incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), 

and less claims refundable from reinsurers.

Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the loss advice 

with the Company.

Reinsurance

Assets, liabilities, income and expense arising from reinsurance contracts are presented separately from the assets, liabilities, 

income and expense from the related insurance contracts because the reinsurance arrangements do not relieve the Company 

from its direct obligations to its policyholders.

(1) Premiums ceded

 Premiums ceded is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to another reinsurance company under 

  relevant direct policies.

 For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than one year, premiums ceded is recorded as prepayment 

  item and recognised as expenses over the coverage period each year.

(2) Commission and brokerage income 

 Commissions and brokerage income from premium ceded are recognised as income when services have been rendered 

  to the reinsurers.

 Commissions and brokerage income from ceded premium with coverage periods longer than 1 year are recorded as 

  unearned items and recognised as income over the coverage period.

(3) Insurance claims expenses recovered from reinsurers

 Claim refundable from reinsurers are recognised when claim and loss adjustment expenses of the direct related insurance 

  contract are recorded under conditions in the relevant reinsurance contracts. 

 Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the loss 

  advice with the Company.

(4) Reinsurance assets

 Reinsurance assets are stated at insurance reserve refundable from reinsurers which is estimated based on the related 

  reinsurance contract of loss reserves and outstanding claim in accordance with the law regarding insurance reserve 

  calculation and unearned premium reserves which are refundable from reinsurers. 

 The Company records allowance for doubtful accounts for estimated loss that may be incurred due to inability to make  

 collection, taking into account collection experience, aging profile and the status of receivables from reinsurers at the end 

  of reporting period. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during the year. 

(5) Reinsurance receivables

 Reinsurance receivables are stated at the outstanding balance of amounts due from reinsurers, amounts deposit on 

  reinsurance. 

 Amounts due from reinsurers consist of premium ceded, accrued commissions and brokerage income, claims receivables 

  and various other items receivable from reinsurers, less allowance for doubtful accounts. The Company records allowance 

  for doubtful accounts for the estimated loss that may be incurred due to inability to make collection, taking into account 

  collection experience and the status of receivables from reinsurers at the end of the reporting period.
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(6) Reinsurance payables

 Amounts due to reinsurers are stated at the outstanding balance payable from reinsurance and amounts withheld on 

  reinsurance. 

 Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers, excluding outstanding 

  claims.

 The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance receivables or amounts due to reinsurers) when 

  the following criteria for offsetting are met.

 (1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and

 (2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or to realise 

   the asset at the same time as it pays the liability. 

(f) Investments in securities

 Investments in debt and equity securities

 Debt securities that the Company has the positive intent and ability to hold to maturity are classified as held-to-maturity 

  investments. Held-to-maturity investments are stated at amortised cost, less any impairment losses. The difference be 

 tween the acquisition cost and redemption value of such debt securities is amortised using the effective interest rate 

  method over the period to maturity.

 Debt securities and marketable equity securities, other than those securities intended to be held-to-maturity, are classified 

  as available-for-sale investments. Available-for-sale investments are, subsequent to initial recognition, stated at fair value, 

  and changes therein, other than impairment losses and foreign currency differences on available-for-sale monetary items, 

  are recognised directly in equity. Impairment losses and foreign exchange differences are recognised in profit or loss. 

  When these investments are derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is recognised 

  in profit or loss. Where these investments are interest-bearing, interest is recognised in profit or loss calculated using the 

  effective interest method.

 Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses.

 The fair value of investments classified as available-for-sale is determined as the quoted bid price at the reporting date.

 Initial recognition

 The Company recognised investments in these financial statements using the settlement date method.

 Disposal of investments

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together with the 

  associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit or loss.

 If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined 

  using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the investment.

(g) Premises and equipment

 Recognition and measurement

 Owned assets

 Land is measured at cost less impairment losses. Buildings and equipment are measured at cost less accumulated 

  depreciation and accumulated impairment losses.

 Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets 

  includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the assets to a working 

  condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they 

  are located, and capitalised borrowing costs. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment 

  is capitalised as part of that equipment. 
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 When parts of an item of building and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items 

  (major components) of premises and equipment. 

 Any gains and losses on disposal of an item of premise and equipment are determined by comparing the proceeds from 

  disposal with the carrying amount of premise and equipment, and are recognised in profit or loss. 

 Subsequent costs

 The cost of replacing a part of an item of premise and equipment is recognised in the carrying amount of the item if it is 

  probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and its cost can be meas 

 ured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of premise 

  and equipment are recognised in profit or loss as incurred.

 Depreciation

 Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount substituted 

  for cost, less its residual value.

 Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each part of an item 

  of assets.  The estimated useful lives are as follows:

 No depreciation is provided on freehold land and assets under construction.

 Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(h) Intangible assets

 Computer software 

 Computer software that acquired by the Company and has finite useful life is measured at cost less accumulated amortisation 

  and accumulated impairment losses.

 Subsequent expenditure 

 Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset 

  to which it relates.  And all other expenditure is recognised in profit or loss as incurred. 

 Amortisation  

 Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost less its residual value.

 Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of intangible assets, 

  from the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern of consumption of 

  the future economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for the current and comparative years are 

  as follows: 

 

 No amortisation is provided on intangible assets under installation.

 Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(i) Impairment

 The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any 

  indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.  

 Buildings 20 years

 Leasehold improvement 5 years

 Furniture and fixtures and Office equipment 3 years and 5 years

 vehicles 5 years

Computer software 10 years
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 An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable  

 amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.

 When a decline in the fair value of an available-for-sale financial assets has been recognised directly in equity and there 

  is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognised directly in 

  equity is recognised in profit or loss even though the financial asset has not been derecognised. The amount of the 

  cumulative loss that is recognised in profit or loss is the difference between the acquisition cost and current fair value, 

  less any impairment loss on that financial assets previously recognised in profit or loss.

 Calculation of recoverable amount

 The recoverable amount of held-to-maturity securities carried at amortised cost is calculated as the present value of the 

  estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. 

 The recoverable amount of available-for-sale financial assets is calculated by reference to the fair value.

 The recoverable amount of a non-financial assets is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to 

  sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax 

  discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. 

  For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount 

  is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.

 Reversals of impairment

 An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount can be 

  related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss. For financial assets 

  carried at amortised cost and available-for-sale financial assets that are debt securities, the reversal is recognised in profit 

  or loss. For available-for-sale financial assets that are equity securities, the reversal is recognised in other comprehensive 

  income. 

 Impairment losses recognised in prior periods in respect of non-financial assets are assessed at each reporting date for 

  any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change 

  in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the 

  asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or 

  amortisation, if no impairment loss had been recognised.

(j) Employee benefits

 Defined contribution plan

 Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is provided. 

 Defined benefit plans

 The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by estimating the 

  amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods, discounting that amount. 

 The calculation of defined benefit obligations is performed by a qualified actuary using the projected unit credit method. 

 Remeasurement of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately in OCI. The Company 

  determines the interest expense on the net defined benefit liability for the period by applying the discount rate used to  

 measure the defined benefit obligation at the beginning of the annual period, taking into account any changes in the net 

  defined benefit liability during the period as a result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other 

  expenses related to defined benefit plans are recognised in profit or loss. 

 When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past 

  service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. The Company recognises gains and 

  losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement occurs. 
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 Short-term employee benefits

 Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised for the amount 

  expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past 

  service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably. 

(k) Provisions

 A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive obligation that 

  can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.  

(l) Revenue

 Interest and dividend income from investments

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 

 Interest income on loans

 Interest on loans is recognised as income on an accrual basis, based on the amount of principal outstanding.

 Gain (loss) on investments 

 Gain (loss) on investments is recognised as income or expense on the transaction date. 

 Revenue income 

 Revenue income is recognised accrual basis. 

(m) Expenses

 Operating lease

 Leases of premise and equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified 

  as operating leases. Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over 

  the term of the lease.  

 Other underwriting expenses

 Other underwriting expenses are other insurance expenses for both direct and indirect expenses, including insurance- 

 related contributions, which are recognised as expenses on an accrual basis.

 Operating expenses

 Operating expenses are operating expenses that are not related to the underwriting process and claims, and are  

 recognised as expenses on an accrual basis.

(n) Income tax

 Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in profit 

  or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income.

 Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted 

  or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

 Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for 

  financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for the following 

  temporary differences: the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination 

  and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries and 

  joint ventures to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.  
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 The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which the Company 

  expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.  

 Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, 

  using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.  

 In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of uncertain tax 

  positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that its accruals for tax liabilities 

  are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and 

  prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about 

  future events. New information may become available that causes the Company to change its judgement regarding the 

  adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a de 

 termination is made.

 Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, 

  and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.

 A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against 

  which the temporary differences can be utilised. Future taxable profits are determined based on the reversal of relevant 

  taxable temporary differences. If the amount of taxable temporary differences is insufficient to recognise a deferred tax 

  asset in full, then future taxable profits, adjusted for reversals of existing temporary differences, are considered, based 

  on the business plans for individual subsidiaries in the Group. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date 

  and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.

(o) Earnings per share

 The Company presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated by dividing 

  the profit attributable to ordinary shareholders of the Company by the number of equivalent fully paid-up ordinary 

  shares outstanding during the year.

(p) Segment reporting

 Segment results that are reported to the Company’s board of director (the Chief Operating Decision Maker) include items 

  directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items are 

  not included in reporting segment operating results.

4 Cash and cash equivalents

 As at 31 December 2018, cash and cash equivalents were denominated in foreign currencies amounting to Baht 430.9  

 million (2017: Baht 29.4 million).

2018 2017

(in thousand Baht)

Cash on hand 28,320 38,993

Deposits at banks - call deposits 236,023 205,966

Deposits at banks - time deposits 30,000 30,000

Deposits at securities company 469,014 29,360

Total 763,357 304,319
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5 Premiums due and uncollected

 As at 31 December 2018 and 2017, the aging analyses for premiums due and uncollected were as follows:

  The normal credit term of insured, agents and brokers granted by the Company ranges within 60 days.

 For premiums due and uncollected from agents and brokers, the Company has established collection guidelines in 

  accordance with the regulatory requirement for premium collection. For overdue premiums due and uncollected, the 

  Company is pursuing legal proceedings against such agents and brokers.

6 Reinsurance receivables 

 As at 31 December 2018 and 2017, the aging analyses for due from reinsurers were as follows:

2018 2017

(in thousand Baht)

Within credit terms 820,481 652,032

Overdue:

Not over 30 days 164,846 182,748

31 - 60 days 59,183 51,397

61 - 90 days 20,565 15,076

91 days - 1 year 32,409 70,717

Over 1 year 1,090 8,158

Total 1,098,574 980,128

Less allowance for doubtful accounts (4,617) (3,889)

Net 1,093,957 976,239

2018 2017

(in thousand Baht)

Due from reinsurers 18,505 27,555

Less allowance for doubtful accounts - (9)

Net 18,505 27,546

2018 2017

(in thousand Baht)

Within credit terms 16,661 27,497

Over due:

Not over 1 year    1,844 50

Over 1 year but less than 2 years - 8

Total 18,505 27,555

Less allowance for doubtful accounts - (9)

Net 18,505 27,546
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7 Derivatives

 

8 Investments in securities

8.1 Types of investments in securities

2018

Notional 

amount 

Book value

Types of contract Objectives Assets Liabilities

(in thousand Baht)

Forward exchange contracts - sell

To protect against exchange rate risk 

from investments in a foreign currency 493,358 3,820 3,717

Total 493,358 3,820 3,717

2017

Notional 

amount

Book value

Types of contract Objectives Assets Liabilities

(in thousand Baht)

Forward exchange contracts - sell To protect against exchange rate risk 

from investments in a foreign currency

401,728 6,148 -

Total 401,728 6,148 -

2018 2017

Cost /

amortised cost

Fair 

value

Cost /

amortised cost

Fair 

value

(in thousand Baht)

Available-for-sale investments

Government and state enterprise securities 120,775 128,174 165,939 250,289

Equity securities 1,209,265 1,077,064 1,762,111 1,752,862

Foreign equity securities 438,856 389,629 621,011 741,714

Unit trusts 1,790,253 2,012,372 2,082,229 2,230,416

Foreign unit trusts 72,971 71,906 48,704 50,859

Warrants - 32 1,311 1,480

Total 3,632,120 3,679,177 4,681,305 5,027,620

Less  allowance for impairment (9,288) (9,288) (9,047) (9,047)

Add   unrealised gains on fair value 

        changes in available-for-sale  investments 47,057 - 346,315 -

Total available-for-sale investments 3,669,889 3,669,889 5,018,573 5,018,573

Held-to-maturity investments

Government and state enterprise debt securities 3,188,854 3,216,817 2,544,219 2,614,772

Private debt securities 2,356,196 2,376,274 1,738,283 1,780,228

Deposits at financial institutions with original 

maturities over 3 months

2,695,392 2,695,392 2,442,092 2,442,092

Total 8,240,442 8,288,483 6,724,594 6,837,092

Less  allowance for impairment (1,103) (1,103) (1,103) (1,103)

Total held-to-maturity investments 8,239,339 8,287,380 6,723,491 6,835,989
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 Movements during the years ended 31 December of marketable equity and debt securities were as follows:

 

8.2 Remaining period of debt securities 

 As at 31 December 2018 and 2017, investments in debt securities which was classified as held-to-maturity investments 

  were classified by the remaining maturity as follows:

 

 

2018 2017

Cost /

amortised cost

Fair 

value

Cost /

amortised cost

Fair 

value

(in thousand Baht)

General investments

Equity securities 7,143 7,143

Less  allowance for impairment (4) (4)

Total general investments 7,139 7,139

Total investments in securities 11,916,367 11,749,203

2018 2017

(in thousand Baht)

Available-for-sale investments

At 1 January 5,018,573 4,352,579

Purchases during the year 6,918,462 5,787,342

Sales during the year (7,976,936) (5,378,013)

Valuation adjustment (290,210) 256,665

At 31 December 3,669,889 5,018,573

2018 2017

Maturities  Maturities  

1 year 1 - 5 years Over 5 years Total 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total

(in thousand Baht)

Held-to-maturity debt seecurities

Government and state enterprise debt

   securities 1,243,359 1,820,994 124,501 3,188,854 208,890 2,218,627 116,702 2,544,219

Private debt securities 411,196 1,665,000 280,000 2,356,196 236,103 1,422,180 80,000 1,738,283

Deposits at financial institutions with

   original maturities over 3 months 2,695,392 - - 2,695,392 2,442,092 - - 2,442,092

Total 4,349,947 3,485,994 404,501 8,240,442 2,887,085 3,640,807 196,702 6,724,594

Less allowance for impairment (1,103) - - (1,103) (1,103) - - (1,103)

Total held-to-maturity investments 4,348,844 3,485,994 404,501 8,239,339 2,885,982 3,640,807 196,702 6,723,491
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8.3 Net change in fair value of available-for-sale investments 

9 Premises and equipment

 

            

 

2018 2017

(in thousand Baht)

Unrealised gain on net change in fair value of available-for-sale investments 100,795 390,765

Less deferred tax (20,159) (78,153)

Net 80,636 312,612

Land

Buildings and

leasehold

improvement

Office

furniture,

fixtures

and

equipment

Motor

vehicles

Assets under

construction Total

(in thousand Baht)

Cost

At 1 January 2017 338,965 393,172 328,838 156,424 16,225 1,233,624

Additions - 1,403 11,691 15,806 1,586 30,486

Transfers in (out) - 1,656 - - (1,656) -

Disposals (194) - (1,165) (387) - (1,746)

Write-off - (2,872) (167) - - (3,039)

At 31 December 2017 and 1 January 2018 338,771 393,359 339,197 171,843 16,155 1,259,325

Additions - 9,909 20,920 28,208 1,799 60,836

Transfers in (out) - 2,204 - - (2,204) -

Disposals (8,006) (14,106) (11,721) (22,744) - (56,577)

Write-off - (609) - (1,158) - (1,767)

At 31 December 2018 330,765 390,757 348,396 176,149 15,750 1,261,817

Accumulated depreciation and impairment 

losses

At 1 January 2017 2,030 266,631 298,725 107,220 - 674,606

Depreciation charge for the year - 14,235 16,173 18,452 - 48,860

Reversal of impairment losses -880 - - - - (880)

Disposals - - (1,073) (387) - (1,460ป

Write-off - (1,756) - - - (1,756)

Depreciation adjustments - - (96) - - (96)

At 31 December 2017 and 1 January 2018 1,150 279,110 313,729 125,285 - 719,274

Depreciation charge for the year - 13,146 13,737 20,684 - 47,567

Disposals - (6,572) (6,031) (21,946) - (34,549)

Write-off - (334) - (1,147) - (1,481)

At 31 December 2018 1,150 285,350 321,435 122,876 - 730,811

Net book value

At 1 January 2017 336,935 126,541 30,113 49,204 16,225 559,018

At 31 December 2017 and 1 January 2018 337,621 114,249 25,468 46,558 16,155 540,051

Owned assets 329,615 105,407 26,961 39,392 15,750 517,125

Assets under finance leases - - - 13,881 - 13,881

At 31 December 2018 329,615 105,407 26,961 53,273 15,750 531,006
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 The gross amount of the Company’s fully depreciated buildings and equipment that was still in use as at 31 December 

  2018 amounted to Baht 554.6 million (2017: Baht 518.0 million).

10 Deferred tax 

 Deferred tax assets and liabilities as at 31 December were as follows:

 

 Movements in deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:

2018 2017

(in thousand Baht)

Deferred tax assets 473,265 408,083

Deferred tax liabilities (20,923) (79,382)

Net 452,342 328,701

At 1January

2018

(Charged) / credited to:

At 31 December

2018
Profit or loss

(note 22)

Other

comprehensive 

income 

(in thousand Baht)

Deferred tax assets

Net premium on debt securities 9,599 3,071 - 12,670

Allowance for doubtful accounts 509 25 - 534

Allowance for impairment on investments 1,998 48 - 2,046

Allowance for impairment of assets 1,133 - - 1,133

Premium reserves 217,241 28,404 - 245,645

Incurred but not reported loss reserves (IBNR) 14,585 9,814 - 24,399

Loss reserves 135,372 19,670 - 155,042

Employee benefit obligations 27,646 3,407 - 31,053

Unrealised losses on derivatives - 743 - 743

Total 408,083 65,182 - 473,265

Deferred tax liabilities

Net change in fair value of 

   available-for-sale investments 78,153 - (57,994) 20,159

Unrealised gains on derivatives 1,229 (465) - 764

Total 79,382 (465) (57,994) 20,923

Net 328,701 65,647 57,994 452,342
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11 Other assets

 

At 1 January

2017

(Charged) / credited to:

At 31 December

2017
Profit or loss

(note 22)

Other

comprehensive

income 

(in thousand Baht)

Deferred tax assets

Net premium on debt securities 6,343 3,256 - 9,599

Allowance for doubtful accounts 1,206 (697) - 509

Allowance for impairment on investments 189 1,809 - 1,998

Allowance for impairment of assets 829 304 - 1,133

Premium reserves 184,960 32,281 - 217,241

Incurred but not reported loss reserves (IBNR) 12,480 2,105 - 14,585

Loss reserves 129,572 5,800 - 135,372

Employee benefit obligations 24,131 3,515 - 27,646

Net change in fair value of trading investments 1,443 (1,443) - -

Unrealised losses on derivatives 699 (699) - -

Total 361,852 46,231 - 408,083

Deferred tax liabilities

Net change in fair value of

   available-for-sale investments 15,084 - 63,069 78,153

Unrealised gains on derivatives - 1,229 - 1,229

Total 15,084 1,229 63,069 79,382

Net 346,768 45,002 -63,069 328,701

2018 2017

(in thousand Baht)

Cheques returned 339 609

Accounts receivable from agents 44,654 24,969

Guarantee receivable 4,612 2,858

Total other receivables 49,605 28,436

Less allowance for doubtful accounts (12,332) (11,879)

Other receivables - net 37,273 16,557

Suspense input VAT 93,696 88,364

Prepaid commission expenses 39,884 42,175

Deposits and guarantee 32,572 28,477

Receivables from Road Accident Victims 5,480 11,104

Others 31,228 30,864

Total  240,133 217,541
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 As at 31 December 2018 and 2017, the aging analyses for other receivables were as follows:

 

  

12 Insurance contract liabilities

 12.1 Loss reserves

 12.2   Unearned premium reserves

 

2018 2017

Liabilities under 

insurance 

contracts

Reinsurers’ 

share of 

liabilities

Net

Liabilities under 

insurance 

contracts

Reinsurers’ 

share of 

liabilities

Net

(in thousand Baht)

Short-term technical reserves

Loss reserves

- Case reserves 2,341,913 (26,954) 2,314,959 2,450,618 (17,726) 2,432,892

- Incurred but not reported 138,449 (16,452) 121,997 92,628 (19,703) 72,925

Total loss reserves 2,480,362 (43,406) 2,436,956 2,543,246 (37,429) 2,505,817

Unearned premium reserves 5,411,000 (109,266) 5,301,734 4,696,555 (158,037) 4,538,518

Total 7,891,362 (152,672) 7,738,690 7,239,801 (195,466) 7,044,335

2018 2017

(in thousand Baht)

Over due:

   Not over 90 days 27,704 12,474

   91 - 180 days 6,146 2,132

   181 days - 1 year 4,178 1,727

   Over 1 year 11,577 12,103

Total 49,605 28,436

Less allowance for doubtful accounts (12,332) (11,879)

Net 37,273 16,557

At 1 January  2,543,246 (37,429) 2,505,817 3,155,074 (37,317) 3,117,757

Loss incurred during the year 6,049,203 (176,028) 5,873,175 5,574,811 (202,583) 5,372,228

Loss paid during the year (6,112,087) 170,051 (5,942,036) (6,186,639) 202,471 (5,984,168)

At 31 December 2,480,362 (43,406) 2,436,956 2,543,246 (37,429) 2,505,817

At 1 January 4,696,555 (158,037) 4,538,518 4,569,279 (121,442) 4,447,837

Premiums written during the year 10,484,503 (300,726) 10,183,777 8,965,272 (334,489) 8,630,783

Earned premiums during the year (9,770,058) 349,497 (9,420,561) (8,837,996) 297,894 (8,540,102)

At 31 December 5,411,000 (109,266) 5,301,734 4,696,555 (158,037) 4,538,518
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 12.3   Loss development table

 12.3.1 Gross loss development triangle

  As at 31 December 2018

  As at 31 December 2017

              

Accident year/ Accounting year

Prior and 

within 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 total

(in thousand Baht)

Estimated loss reserve and outstanding claim

At year ended of accident year 3,091,246 4,789,319 5,419,680 5,942,852 6,530,200 6,244,871 5,544,235

Development year 1 2,425,616 5,381,704 5,795,346 6,264,586 6,988,482 6,518,281

Development year 2 2,277,244 4,908,721 5,310,168 5,673,126 6,464,684

Development year 3 2,340,836 4,899,409 5,204,229 5,631,685

Development year 4 2,374,682 4,879,691 5,194,432

Development year 5 2,369,207 4,876,636

Estimate of ultimate claims 2,369,207 4,876,636 5,194,432 5,631,685 6,464,684 6,518,281 5,544,235

Accumulative claim paid (2,279,058) (4,866,386) (5,179,330) (5,624,076) (6,449,278) (6,507,740) (4,034,431)

Total 90,149 10,250 15,102 7,609 15,406 10,541 1,509,804 1,658,861

Unallocated loss adjustment expense 35,047

Claim adjustment 849,338

Total gross loss reserve 2,543,246

Accident year / Accounting year

Prior and

within 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total

(in thousand Baht)

Estimated loss reserve and outstanding claim

At year ended of accident year 3,091,246 4,789,319 5,419,680 5,942,852 6,530,200 6,224,871 5,544,235 5,658,074

Development year 1 2,425,616 5,381,704 5,795,346 6,264,586 6,988,482 6,518,281 5,650,139

Development year 2 2,277,244 4,908,721 5,310,168 5,673,126 6,464,684 6,195,536

Development year 3 2,340,836 4,899,409 5,204,229 5,631,685 6,160,301

Development year 4 2,374,682 4,879,691 5,194,432 5,310,277

Development year 5 2,369,207 4,876,636 4,877,113

Development year 6 2,510,364 4,923,403

Estimate of ultimate claims 2,510,364 4,923,403 4,877,113 5,310,277 6,160,301 6,195,536 5,650,139 5,658,074

Accumulative claim paid (2,454,636) (4,914,640) (4,858,875) (5,297,451) (6,132,402) (6,164,263) (5,642,620) (3,990,224)

Total 55,728 8,763 18,238 12,826 27,899 31,273 7,519 1,667,850 1,830,099

Unallocated loss adjustment expense 45,625

Claim adjustment 604,638

Total gross loss reserve 2,480,362
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 12.3.2   Net loss development triangle 

  As at 31 December 2018

         

 

 

  As at 31 December 2017

              

 

 

Accident year / Accounting year

Prior and

within 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 total

(in thousand Baht)

Estimated loss reserve and outstanding claim

At year ended of accident year 3,019,203 4,662,591 5,318,697 5,864,506 6,426,412 6,113,700 5,423,180 5,460,724

Development year 1 2,363,284 5,240,783 5,678,193 6,176,289 6,873,260 6,399,635 5,487,884

Development year 2 2,206,459 4,767,853 5,192,061 5,584,550 6,350,005 6,077,314

Development year 3 2,269,525 4,758,414 5,091,189 5,543,973 6,045,435

Development year 4 2,303,161 4,740,454 5,083,553 5,222,494

Development year 5 2,296,350 4,737,275 4,766,312

Development year 6 2,439,535 4,784,211

Estimate of ultimate claims 2,439,535 4,784,211 4,766,312 5,222,494 6,045,435 6,077,314 5,487,884 5,460,724

Accumulative claim paid (2,383,811) (4,775,448) (4,748,074) (5,209,667) (6,017,555) (6,049,615) (5,481,983) (3,839,114)

Total 55,724 8,763 18,238 12,827 27,880 27,699 5,901 1,621,610 1,778,643

Unallocated loss adjustment expense 45,625

Claim adjustment 612,688

Total net loss reserve 2,436,956

Accident year/ Accounting year

Prior and 

within 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 total

(in thousand Baht)

Estimated loss reserve and outstanding claim

At year ended of accident year 3,019,203 4,662,591 5,318,697 5,864,506 6,426,412 6,113,700 5,423,180

Development year 1 2,363,284 5,240,783 5,678,193 6,176,289 6,873,260 6,399,635

Development year 2 2,206,459 4,767,853 5,192,061 5,584,550 6,350,005

Development year 3 2,269,525 4,758,414 5,091,189 5,543,973

Development year 4 2,303,161 4,740,454 5,083,553

Development year 5 2,296,350 4,737,275

Estimate of ultimate claims 2,296,350 4,737,275 5,083,553 5,543,973 6,350,005 6,399,635 5,423,180

Accumulative claim paid (2,208,234) (4,727,277) (5,068,589) (5,536,384) (6,334,843) (6,395,038) (3,948,258)

Total 88,116 9,998 14,964 7,589 15,162 4,597 1,474,922 1,615,348

Unallocated loss adjustment expense 35,047

Claim adjustment 855,422

Total net loss reserve 2,505,817
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13 Reinsurance payables

14 Employee benefit obligations

 Actuarial (gains) losses recognised in comprehensive income:

 

 Defined benefit plan

 The Company operates a defined benefit pension plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E 2541 

  (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service.

 The defined benefit plan exposes the Company to actuarial risks, such as longevity risk and interest rate risk.

 

2018 2017

(in thousand Baht)

Premium ceded payables 20,184 13,955

Amount withheld on reinsurance 60,197 77,150

Due to reinsurers 808 661

Total 81,189 91,766

2018 2017

(in thousand Baht)

Statement of financial position:

Post-employment benefits - defined benefit plan 140,630 126,688

Other long-term employee benefits 14,635 11,541

Total 155,265 138,229

For the year ended 31 December

Statement of comprehensive income: 

Recognised in profit or loss:

Post-employment benefits - defined benefit plan 20,172 19,753

Other long-term employee benefits 3,094 2,752

Total 23,266 22,505

2018 2017

(in thousand Baht)

Included in retained earnings:

At 1 January 6,301 6,301

Recognised during the year - -

At 31 December 6,301 6,301
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 Movement in the present value of the defined benefit obligations:

 Actuarial assumptions

 The following were the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages):

 

 Assumptions regarding future mortality are based on the published statistics and mortality tables.

 At 31 December 2018, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 16.5 years (2017: 16.8 years).

 Sensitivity analysis

 Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant key actuarial assumptions, holding other 

  assumptions constant, would have affected the defined benefit obligations by the amounts shown below:

 Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the plan, it does provide 

  an approximation of the sensitivity of the assumptions shown.

2018 2017

(in thousand Baht)

At 1 January 138,229 120,654

Include in profit or loss:

Current service cost 17,807 16,130

Interest on obligation 4,892 4,364

22,699 20,494

Other

Benefit paid 5,663 2,919

At 31 December 155,265 138,229

2018 2017

(%)

Discount rate 3.5 3.5

Future salary increases 5 5

Employee turnover 0.0 - 19.0 0.0 - 19.0

Increase in gold price 3.5 3.5

Change (+) 

in assumption

Post -employment

benefit obligation

Increase 

(decrease)

Change (-)

in assumption

Post -employment

benefit obligation

Increase 

(decrease)

(in million Baht)

At 31 December 2018

Discount rate +1% -13,829 -1% 16,682

Future salary increases rate +1% 16,554 -1% (13,891)

Employee turnover rate +10% -5,351 -10% 6,082

At 31 December 2017

Discount rate +1% (12,733) -1% 15,535

Future salary increases rate +1% 16,554 -1% (13,891)

Employee turnover rate +10% (4,587) -10% 5,250
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15 Other liabilities

 

16 Share capital

          

         

 Share premium 

 Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received  

 in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). Share premium is not available 

  for dividend distribution.

17 Reserves

 Reserve comprises

 Appropriations of profit and/or retained earnings

2018 2017

(in thousand Baht)

Advance premiums received 218,193 233,229

Accrued commission expenses 196,006 201,872

Suspense account - premiums received 233,380 153,607

Accounts payable - others 65,633 66,526

Accounts payable - guarantee 74,729 95,212

Account payable - Revenue Department 37,340 31,984

Accrued contribution to the Road Victims Protection Fund 34,313 30,723

Accrued contribution to Non-life Insurance Fund 13,481 11,836

Accrued employee benefits 91,328 86,564

Others 62,556 53,955

Total 1,026,959 965,508

per share

(in Baht)

Number Amount Number Amount

(thousand shares/thousand Baht)

Authorised

At 1 January

- Ordinary shares 1 200,000 200,000 200,000 200,000

At 31 December

- Ordinary shares 1 200,000 200,000 200,000 200,000

Issued and paid-up

At 1 January

- Ordinary shares 1 200,000 200,000 200,000 200,000

At 31 December

- Ordinary shares 1 200,000 200,000 200,000 200,000
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 Legal reserve

 Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual 

  net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches 

  an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distri 

 bution.

 Other components of equity

 Fair value changes in available-for-sale investments

 The fair value changes in available-for-sale investments account within equity comprises the cumulative net change in 

  the fair value of available-for-sale investments until the investments are derecognised or impaired.

18 Operating expenses

 19 Employee benefit expenses 

  

 Defined contribution plans

 The defined contribution plan comprises a provident fund established by the Company for its employees.  Membership 

  to the fund is on a voluntary basis.  Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 3% to 15% 

  of their basic salaries and by the Company at rates ranging from 5% of the employees’ basic salaries.  The provident 

  fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is managed by a licensed Fund Manager.

2018 2017

(in thousand Baht)

Personnel expenses 400,499 383,219

Premises and equipment expenses 268,559 263,079

Taxes and duties 3,187 2,177

Bad debts and doubtful accounts (reversal) 3,236 (677)

Others 741,765 516,244

Total  1,417,246 1,164,042

2018 2017

(in thousand Baht)

Management   

Salaries and provident fund contribution 32,107 30,495

Post-employment benefits 2,007 2,230

Others 7,670 7,136

Total 41,784 39,861

Other employees

Salaries and provident fund contribution 538,811 538,874

Post-employment benefits 18,165 17,523

Others 209,170 210,113

Total 766,146 766,510

Total 807,930 806,371
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20 Expenses by nature

 Transaction of expenses by nature consists of major expenses as follows:

21 Segment information

 The main operating segment of the Company is principally engaged in the provision of non-life insurance, and the 

  Company is operating its business in Thailand geography. For management purposes, the Company is organised into 

  business units based on its products, which consist of Fire, Marine and transportation, Motor, and Miscellaneous 

  insurance. During the current year, there are no changes in the organisation structure of its segments. 

 Revenue and profit information regarding the Company’s operating segments for the ended 31 December 2018 and 2017, 

  respectively are presented as follows:

 

2018 2017

(in thousand Baht)

Claim and loss adjustment expenses 5,418,858 4,905,064

Employees expenses 807,930 806,371

Commission and brokerage expenses 1,613,475 1,370,813

Other underwriting expenses 239,715 223,441

Premises and equipment expenses 268,559 263,079

Advertising expenses 569,760 351,211

Others expenses 178,427 166,534

Total 9,096,724 8,086,513

Year period ended 31 December 2018

Fire
Marine and 

transportation
Motor Miscellaneous Total

(in thousand Baht)

Underwriting income

Gross premiums written 163,551 14,310 9,150,808 1,155,834 10,484,503

Less premiums ceded  (37,380) (6,189) (21,183) (235,974) (300,726)

Net premiums written 126,171 8,121 9,129,625 919,860 10,183,777

Less net unearned premium reserves increased from previous year (7,723) (913) (580,228) (174,352) (763,216)

Net premiums earned 118,448 7,208 8,549,397 745,508 9,420,561

Commission and brokerage income 16,400 2,429 1,023 61,992 81,844

Total underwriting income 134,848 9,637 8,550,420 807,500 9,502,405

Underwriting expenses

Net insurance claims expenses 21,809 507 5,257,693 387,270 5,667,279

Commissions and brokerage expenses 39,358 1,942 1,389,584 182,591 1,613,475

Other underwriting expenses 2,941 153 202,855 7,418 213,367

Contribution to Road Accident Victims Protection Co., Ltd. - - 125,031 - 125,031

Total underwriting expenses before operating expenses 64,108 2,602 6,975,163 577,279 7,619,152

Operating expenses 1,417,246

Total underwriting expenses 9,036,398

Profit from underwriting 466,007

Net investment income 306,144

Gains on investments 140,548

Losses on fair value changes (4,597)

Other income 75,856

Other underwriting expenses - contributions (60,326)

Profit before income tax 923,632

Less income tax (173,861)

Profit for the year 749,771
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 Assets and liabilities of the Company’s operating segments as at 31 December 2018 and 2017 are presented as follows:

  

Year ended 31 December 2017

Fire Marine and 

transportation

Motor Miscellaneous Total

(in thousand Baht)

Underwriting income

Gross premiums written 159,350 7,645 7,912,272 886,005 8,965,272

Less premiums ceded  (55,715) (2,661) (15,071) (261,042) (334,489)

Net premiums written 103,635 4,984 7,897,201 624,963 8,630,783

Add (less) net unearned premium reserves decrease (increased)  from previous year 1,555 (214) (35,032) (56,990) (90,681)

Net premiums earned 105,190 4,770 7,862,169 567,973 8,540,102

Commission and brokerage income 25,238 1,767 226 76,603 103,834

Total underwriting income  130,428 6,537 7,862,395 644,576 8,643,936

Underwriting expenses

Net insurance claims expenses 16,546 1,505 4,878,792 274,300 5,171,143

Commissions and brokerage expenses 41,170 1,178 1,188,100 140,365 1,370,813

Other underwriting expenses 3,140 - 198,566 7,810 209,516

Contribution to Road Accident Victims Protection Co., Ltd. - - 118,231 - 118,231

Total underwriting expenses before operating expenses 60,856 2,683 6,383,689 422,475 6,869,703

Operating expenses 1,164,042

Total underwriting expenses 8,033,745

Profit from underwriting 610,191

Net investment income 339,734

Gains on investments 176,146

Losses on fair value changes (35,290)

Other income 65,209

Other underwriting expenses - contributions (52,768)

Profit before income tax 1,103,222

Less income tax (201,520)

Profit for the year 901,702

Fire

Marine and

transportation

Motor Miscellaneous Total segments Unallocated Total

(in thousand Baht)

Assets

As at 31 December 2018 64,533 6,234 1,021,909 212,340 1,305,016 13,981,998 15,287,014

As at 31 December 2017 56,793 1,263 900,144 283,227 1,241,427 13,243,738 14,485,165

Liabilities

As at 31 December 2018 197,799 7,221 7,199,312 993,973 8,398,305 864,342 9,262,647

As at 31 December 2017 170,704 2,366 6,773,207 830,380 7,776,657 795,936 8,572,593
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22 Income tax 

 Income tax recognised in profit or loss

 Reconciliation of effective tax rate

23 Basic earnings per share

 The calculation of basic earnings per share for the year ended 31 December 2018 and 2017 were based on the profit 

  for the year attributable to ordinary shareholders of the Company and the number of ordinary shares outstanding during 

  the years as follows:  

24 Dividends 

(a) At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 19 April 2018, the shareholders approved the 

  appropriation of dividend of Baht 2.03 per share, amounting to Baht 406.0 million. The dividend was paid to shareholders 

  in April 2018.

 2018 2017

Rate

(%)

(in thousand 

Baht)

Rate

(%)

(in thousand 

Baht)

Profit before income tax 923,632 1,103,222

Income tax using the Thai corporation

   tax rate 20 184,726 20 220,644

Under provided in prior year 318 1,733

Income not subjected to tax (14,831) (23,081)

Expenses not deductible for tax purposes 4,527 4,892

Expenses deductible for tax purposes (879) (935)

Total 18.8 173,861 18.3 201,520

 2018 2017

(in thousand Baht / thousand shares)

Profit attributable to ordinary shareholders of the Company

   (basic) 749,772 901,702

The number of ordinary shares outstanding 200,000 200,000

Basic earnings per share (in Baht) 3.75 4.51

Note 2018 2017

(in thousand Baht)

Current tax expense

Current year 239,190 244,789

Under provided in prior year 318 1,733

Deferred tax expense

Movements in temporary differences 10 (65,647) (45,002)

Total 173,861 201,520
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(b) At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 20 April 2017, the shareholders approved the 

  appropriation of dividend of Baht 1.80 per share, amounting to Baht 359.6 million. The dividend was paid to shareholders 

  in April 2017.

25 Related parties

 For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if   the Company has 

  the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the party in 

  making financial and operating decisions, or vice versa, or      where the Company and the party are subject to common 

  control or common significant influence.  Related parties may be individuals or other entities.

 Relationships with key management and other related parties were as follows:

 Significant transactions for the year ended 31 December 2018 and 2017 with key management and related parties were 

  as follows:

 

26 Insurance and financial risk management

26.1 Financial risk management policies

 The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates 

  and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not hold or issue derivatives 

  for speculative or trading purposes.

 Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place 

  to create an acceptable balance between the cost of risk occurring and the cost of managing the risks. The management 

  continually monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and 

  control is achieved. 

26.2 Insurance risk 

 The insurance risk occurs from the fluctuation of loss frequency, severity, and correlation deviating from the primary 

  actuarial assumption which is used for the calculation of insurance premium, claim reserving, and underwriting 

  consideration.

Name of entities/person Country of 

incorporation/

Nationality

Nature of relationships

Key management personnel Thai Persons having authority and responsibility for planning, 

directing and controlling the activities of the entity, directly 

or indirectly, including any director (whether executive or 

otherwise) of the Company 

Dusdee Surapot Holding Company Limited Thai Major shareholder, holding 25.02% and common directors

 2018 2017

Key management and director compensation

Short-term benefits 44,129 38,092

Post-employment benefits 2,007 2,234

Other long-term benefits 1,410 1,320

Total 47,546 41,646
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 The key factor of this type of risk is the changes of frequency and severity of loss which are underwritten by the Company, 

 including natural disasters which are the effect of environmental problems, the calculation of insurance premium, the 

  concentration in disasters, the beyond of expense standard, the allocation of premium reserves and claim reserves, the 

  changes of the reinsurer’s behaviors and the development of new insurances that might has impact on the amount of 

  compensation and cash flow which expected to be received in the future.

 To prevent the risk in this business, the Company has therefore cautiously set forth clear underwriting criteria. The 

  coverage has been properly set for the actual risk. All relevant factors have been taken into consideration, e.g. accident 

  statistics and compensations for each kind of motors in comparison with existing data on the industry. Also, there are 

  keeping control and following up the information to update into the present data for applying proper premium insurance 

  and conditions of coverage to be in conformity with the change in situations, for example, in the result of more investment 

  in the infrastructure from the government sector, the Company has expanded from the insurance on many projects. 

  Therefore, it need to be specially set and review on the insurance of these projects to be in conformity with current 

  situation and the actual risk.

 The Risk Management on the claim management and the claim reserving, the Company has policy for claim management, 

  keeping control and following up the claim status, and has also improved the claim management standard to be more 

  concise, fair, and flexible by using the insurance actuarial methods which is generally acceptable which will be calculated 

  and confirmed by the authorised insurance actuary. They will regularly follow up and analyse changes of reserves to 

  consider the risk factors which will impact on the setting of the Company’s reserves to ensure that the setting reserves 

  will sufficient for the obligation to the reinsurer in the future and to review the propriety and sufficiency of the insurance 

  reserves.

 For the risk that beyond the Company’s bearable, the Company will transfer the risk to the reinsurer through reinsurance 

  contracts both in treaty and facultative reinsurance contracts. The reinsurers’ selection will take the first priority on the financial 

 stability for managing the underwriting’s portfolio properly both on the overall underwriting results and the Company’s 

 objectives and targets.

 Moreover, unexpected risks of severe accident are another risk factor that could not be ignored since they may impact  

 business stability of the Company. Accordingly, the Company needs to distribute the risks in accordance with the insurance 

  practices to enable it to assume probable severe losses such as flood, windstorms, and all kinds of disasters. One way  

 to achieve this is to purchase reinsurance against Excess of Loss insurance contracts. All this is to manage the Company’s 

  risk by transferring more responsibility to the reinsurers.

26.3 Concentration of insurance risk

 The concentration of gross insurance risk and net of reinsurance classified by types of insurance risk accepted by the 

  Company is summarized below, with the carrying amount of insurance contracts liabilities;

 

2018 2017

Gross of 

reinsurance

Net Gross of 

reinsurance

Net

(in thousand Baht)

Loss reserves

Type of insurance

Fire 14,510 9,012 4,075 3,261

Marine and cargo 652 310 244 210

Motor 2,268,766 2,268,766 2,413,557 2,413,556

Personal accident 133,001 119,537 72,333 57,394

Miscellaneous 63,433 39,331 53,037 31,396

Total 2,480,362 2,436,956 2,543,246 2,505,817
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 Sensitivity analysis 

 Sensitivity testing is an analysis of the extent to which insurance liabilities risk will increase or decrease due to changes in 

  the assumptions used in the calculation. This will effect both gross claim expenses and net claim expenses and the 

  risk may be the result of the frequency and severity of the losses or expenses used in determining the claims not being 

  as expected.

 

 26.4 Capital management

 The primary objectives of the Company’s capital management are to ensure that it presences the ability to continue its 

  business as a going concern and to maintain risk-based capital in accordance with Declaration of the Office of Insurance 

  Commission.

 26.5 Interest rate risk

 Interest rate risk is the risk that the value of financial assets and liabilities will fluctuate due to changes in market interest 

 rates.

 The Company has a policy on management of interest rate risk, whereby most investments in debt instruments have 

  terms of no longer than 5 years and the average age of debt instruments is to be monitored and maintained at an appro 

 priate level. As a result, the impact of interest rates on the value of the investments will not be large. Moreover, the 

  Company conducts stress tests to assess the impact of interest rates on the value of the investments in which it has 

  invested, to help it determine the appropriate proportion and average age of its investments.

 As at 31 December 2018 and 2017, significant assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in 

  the table below, with those assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity 

  date, or the repricing date (if this occurs before the maturity date.) 

2018 2017

Gross of 

reinsurance

Net

Gross of 

reinsurance

Net

(in thousand Baht)

Unearned premium reserves

Type of insurance

Fire 76,992 59,324 73,229 51,601

Marine and cargo 3,758 1,858 1,526 945

Motor 4,723,854 4,723,008 4,142,779 4,142,779

Personal accident 399,736 364,726 252,546 189,858

Miscellaneous 206,660 152,818 226,475 153,335

Total 5,411,000 5,301,734 4,696,555 4,538,518

2018

Assumption change Increase (decrease) in provision 

for gross claim reserves 

Increase (decrease) in provision 

for net claim reserves 

(in thousand Baht)

Loss development factor

   of latest accident year +10% 87,286 80,050

Loss development factor

   of latest accident year -10% (85,541) (79,090)

2017

Assumption change Increase (decrease) in provision 

for gross claim reserves 

Increase (decrease) in provision 

for net claim reserves 

(in thousand Baht)

Loss development factor

   of latest accident year +10% 50,057 39,954

Loss development factor

   of latest accident year -10% (48,596) (38,520)
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 26.6 Foreign currency risk

 The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated in foreign 

  currencies.  The Company primarily utilizes forward exchange contracts with maturities of less than one year to hedge 

  such financial assets and liabilities denominated in foreign currencies.  The forward exchange contracts entered into 

  at the reporting date also relate to anticipated purchases and sales, denominated in foreign currencies, for the subse 

 quent period.

2018 2017

Floating

interest 

rate

Fixed

interest

rate

Non-

interest

bearing

Total

Floating

interest 

rate

Fixed

interest

rate

Non-

interest

bearing

Total

(in thousand Baht)

Assets

Cash and cash equivalents 220,392 30,000 512,965 763,357 196,436 30,000 77,883 304,319

Premium due and

    uncollected                        - - 1,093,957 1,093,957 - - 976,239 976,239

Reinsurance assets - - 152,672 152,672 - - 195,466 195,466

Reinsurance receivables - - 18,505 18,505 - - 27,546 27,546

Investments in securities - 8,239,339 3,677,028 11,916,367 - 6,723,491 5,025,712 11,749,203

Loans - 3,862 - 3,862 - 5,223 - 5,223

Liabilities

Insurance contract liabilities - - 7,891,362 7,891,362 - - 7,239,801 7,239,801

Reinsurance payables - - 81,189 81,189 - - 91,766 91,766

2018

Within

1 year

Over 1 year

but within

5 years

Over

5 years
Total

Average

interest rate

(in thousand Baht) (% per annum)

Assets

Cash and cash equivalents 30,000 - - 30,000 0.90

Investments in securities 4,403,844 3,485,994 349,501 8,239,339 2.77

Loans 38 3,019 805 3,862 4.83

2017

Within

1 year

Over 1 year

but within

5 years

Over

5 years
Total

Average

interest rate

(in thousand Baht) (% per annum)

Assets

Cash and cash equivalents 30,000 - - 30,000 0.90

Investments in securities 2,885,982 3,695,807 141,702 6,723,491 2.91

Loans 85 2,240 2,898 5,223 4.77
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 At 31 December, the Company were exposed to foreign currency risk in respect of financial assets and liabilities 

  denominated in the following currencies:

   

 26.7 Credit risk 

 Credit risk is the risk that the Company may suffer a financial loss as a result of a counterparty’s inability to comply with 

  the terms of a financial instrument. The Company is exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables 

  and loans. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore 

  does not expect to incur material financial loss. In addition, concentrations of the credit risk with respect to premiums 

  due and uncollected are insignificant, due to the large number of customers comprising the customer base and their 

  dispersion across different industries and geographic regions in Thailand. The maximum exposure to credit risk is the 

  book value of assets after deduction of allowance for doubtful accounts as presented in the statements of financial 

  position.

 The Company manages credit risk by establishing agent selection criteria, taking into account the financial status, 

  business history and the ability to pay premiums. Agents are also required to provide property or a guarantor for the 

  credit limit stipulated by the Company. Credit ratings are also considered for reinsurance and investments made by the 

  Company.

 26.8 Liquidity risk

 Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to liquidate its financial assets and/or procure sufficient funds  

 to discharge its obligations in a timely manner, resulting in the occurrence of a financial loss.

 Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to meet future obligations when due because it is unable to 

  liquidate its assets, unable to procure sufficient funds, or the cost of the funds procured would be unacceptable to the 

  Company. In addition to holding cash and cash equivalents, the Company focus on the liquidity when making investment 

  decisions, and favours investment in highly liquid assets that can be sold on a secondary market or that can be liquidated 

  prior to maturity, such as fixed deposits, in order to provide funding for short-term debt settlements that are unable to 

  be predicated in advance.

 The analysis of the expected maturity profile of loss reserves and outstanding claims, net of reinsurance are as follows; 

 

2018 2017

(in thousand Baht)

Financial assets

Cash and cash equivalents in USD 364,997 2,450

Cash and cash equivalents in other foreign currencies 65,921 26,910

Equity securities in USD 307,446 452,453

Equity securities in other foreign currencies 154,089 340,120

Gross exposure risk in statement of financial position 892,453 821,933

Forwards foreign currency contracts 493,358 401,727

Net exposure 493,358 401,727

2018 2017

(in thousand Baht)

Not over 1 year 2,118,220 2,099,683

Over 1 - 5 years 192,424 314,342

Over 5 years 126,312 91,792

Total 2,436,956 2,505,817
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26.9 Carrying amount and fair values

 Measurement of fair value

 A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, both financial,  

 non-financial assets and liabilities.

 The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This includes a 

  valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value measurements, including Level 3 fair values.

 The recurring fair value measurements for financial assets or liabilities are categorized into different levels in a fair value 

  hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques. The different levels are defined as follows: 

 • Level 1:  quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

 • Level 2:  inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either 

   directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).

 • Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

 The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities, including their 

  levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information for financial assets and liabilities not measured 

  at fair value if the carrying amount is a reasonable approximation of fair value. 

 Financial assets and liabilities measured at fair value

     

Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

(in thousand Baht)

31 December 2018

Financial assets

Available-for-sale investments

Government and state enterprise securities 128,174 - - 128,174

Equity securities 1,063,696 - 4,080 1,067,776

Foreign equity securities 389,629 - - 389,629

Unit trusts 1,372,530 639,842 - 2,012,372

Foreign unit trusts 71,906 - - 71,906

Warrants 32 - - 32

Derivatives

Derivative assets - 3,820 - 3,820

Total 3,025,967 643,662 4,080 3,673,709

Financial liabilities

Derivatives

Derivative liabilities - 3,717 - 3,717

Total - 3,717 - 3,717

Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

(in thousand Baht)

31-Dec-17

Financial assets

Available-for-sale investments

Government and state enterprise  

   securities

250,289 - - 250,289

Equity securities 1,743,815 - - 1,743,815

Foreign equity securities 741,714 - - 741,714

Unit trusts 1,791,753 438,663 - 2,230,416

Foreign unit trusts 50,859 - - 50,859

Warrants 1,480 - - 1,480

Derivatives

Derivative assets - 6,148 - 6,148

Total 4,579,910 444,811 - 5,024,721
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 Financial assets and financial liabilities not measured at fair value  

 Measurement of fair value

 The method used for fair value measurement depends upon the characteristics of the financial instrument. The Company 

  establishes the fair value of its financial instruments by adopting the following methods:

 a) The fair value of deposits at banks and notes with maturity periods of less than 90 days is based on their carrying 

   value. For those with maturity periods longer than 90 days, fair value is estimated using a discounted cash flows 

   analysis based on the current interest rate and the remaining period to maturity.

 b) For debts securities, their fair value is generally derived from quoted market prices or determined by using the yield 

   curve as announced by the Thai Bond Market Association.

 c) For marketable equity securities, their fair value is generally derived from quoted market prices. For non-marketable 

   equity securities, fair value is determined using book value or based on generally accepted pricing models.

 d) For unit trusts, their fair value is generally derived from quoted market prices or determined by using the last working 

   day net asset value announced by asset Management Company.

 e) For floating interest rate loans with no significant credit risk, fair value is based on carrying value. Fair value of fixed 

   rate loans is estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate.

 As at 31 December 2018, available-for-sale equity securities with a carrying amount of Baht 4.1 million were transferred 

  from Level 1 to Level 3 because quoted prices in the market were no longer regularly available. There were no transfers 

  in either direction of levels in the fair value hierarchy for the year ended 31 December 2018.

Carrying

amount

Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

(in thousand Baht)

31-Dec-18

Financial assets

Cash and cash equivalent 763,357 763,357 - - 763,357

Debt securities 5,543,947 - 5,591,988 - 5,591,988

Deposits at financial institutions

   with original maturities

   over 3 months 2,695,392 2,695,392 - - 2,695,392

General investments 7,139 - - 316,929 316,929

Loans 3,862 - 3,862 - 3,862

Carrying

amount

Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

(in thousand Baht)

31-Dec-17

Financial assets

Cash and cash equivalent 304,319 304,319 - - 304,319

Debt securities 4,281,399 - 4,393,898 - 4,393,898

Deposits at financial institutions

   with original maturities

   over 3 months 2,442,092 2,442,092 - - 2,442,092

General investments 7,139 - - 272,003 272,003

Loans 5,223 - 5,223 - 5,223
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27 Securities and assets pledged with the Registrar

 27.1 Investments in debt securities were pledged with the Registrar in accordance with the Non-Life Insurance Act No. 2 

  B.E. 2551 as follows:

  27.2 Investments in debt securities were reserved with the Registrar in accordance with the Notification of the Office of 

  Insurance Commission regarding “Rates, Rules and Procedures for unearned premium reserve of Non-Life Insurance 

  Company B.E.2557” as follows:

28 Restricted and collateral securities

 In addition, as at 31 December 2018, the Company has pledged government bonds and saving ticket with carrying value 

  of Baht 4.8 million (2017: Baht 12.3 million) as collateral for cases brought against insured drivers.

29 Contribution to Non-Life Insurance Fund

 As at 31 December 2018 and 2017, the accumulated Contribution to Non-Life Insurance Fund were as follows:

2018 2017

Book value Face value Book value Face value

(in thousand Baht)

State enterprise bonds 14,522 14,000 14,690 14,000

2018 2017

Book value Face value Book value Face value

(in thousand Baht)

Government and state enterprise

   debt securities 1,092,251 1,083,000 914,862 910,000

2018 2017

(in thousand Baht)

Deposits at banks were pledged for:

- Bank overdrafts 20,000 20,000

- Electricity supply and communications usage 2,000 2,000

- Court bond under motor insurance policies 250 250

- Letter of bank gurantees 8,142 4,842

Total 30,392 27,092

2018 2017

(in thousand Baht)

At 1 January 170,367 148,081

Increase during the year 26,179 22,286

At 31 December 196,546 170,367
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30 Commitments with non-related parties 

(a) Future mini non-cancellable operating leases

 The Company has entered into various operating lease agreements in respect of the lease of office building space and 

  other services. 

(b) Other commitments

 As at 31 December 2018, there was an unused bank guarantee of Baht 4.2 million (2017: Baht 0.8 million) issued by a  

 bank on behalf of the Company in the normal courses of business.

31 Contingent liabilities

 As at 31 December 2018, lawsuits have been brought against the Company in relation to insurance claims in the normal 

  course of business totalling approximately Baht 742.0 million (2017: Baht 773.7 million) in which the outcomes of 

  these cases have not yet been finalised. However, the Company has set aside loss reserves for its contingent losses 

  in the financial statements amounting to approximately Baht 199.7 million (2017: Baht 186.9 million). The Company’s 

  management believes that the recorded amount of provision for potential losses in respect of those claims is adequate.

32 Event after reporting period

 On 20 February 2019, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution to propose to the 

  Annual General Meeting of Shareholders that a dividend of Baht 2.03 per share be paid to the shareholders in respect 

  of the operating results for the year 2018, a total of Baht 406 million.

33 Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) not yet adopted    

 A number of new and revised TFRSs which relevant to the Company’s operations are expected to have significant impact 

  on the financial statements on the date of initial application. Those TFRSs become effective for annual financial reporting 

  periods beginning on or after 1 January of the following years.

* TFRS - Financial instruments standards

2018 2017

(in thousand Baht)

Within one year 31,699 29,570

After one year but within five years 29,609 24,857

After five years 731 883

Total 62,039 55,310

TFRS Topic Effective

TFRS 4 (revised 2018) Insurance Contracts 2019

TFRS 7* Financial Instruments: Disclosures 2020

TFRS 9* Financial Instruments 2020

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 2019

TAS 32* Financial Instruments: Presentation 2020

TFRIC 16* Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 2020

TFRIC 19* Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 2020

TFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 2019
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(a) TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

 TFRS 15 establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognised. 

  Revenue should be recognised when (or as) an entity transfers control over goods or services to a customer, measured 

  at the amount to which the entity expects to be entitled.

 The Company has made a preliminary assessment of the potential impact of adopting and initially applying TFRS 15 on 

  the financial statements and expects that there will be no material impact on the financial statements in the period of 

  initial application.

(b) TFRS - Financial instruments standards

 These TFRS establish requirements related to definition, recognition, measurement, impairment and derecognition of 

  financial assets and financial liabilities, including accounting for derivatives and hedge accounting.

 Management is presently considering the potential impact of adopting and initially applying TFRS - Financial instruments 

  standards on the financial statements.

34 Reclassification of accounts

 Certain accounts in the statement of financial position as at 31 December 2017 and the statement of comprehensive 

  income for the year ended 31 December 2017, which are included in the 2018 financial statements for comparative 

  purposes, have been reclassified to conform to the presentation in the 2018 financial statements. Significant reclassifications 

  were as follows:   

    

 The reclassifications have been made because, in the opinion of management, the new reclassification is more appropriate 

  to the Company’s business.

2017

Before

reclassification
Reclassification

After

reclassification

(in thousand Baht)

Statement of financial position as at 31 December 2017

Assets

Investment receivables - 38,194 38,194

Other assets 255,735 (38,194) 217,541

Liabilities

Investment payables - 3,272 3,272

Other liabilities 968,780 (3,272) 965,508

-

Statement of comprehensive income

   for the year ended 31 December 2017

Unearned premium reserve increased

   from previous year (90,681) (36,595) (127,276)

Reinsurers’ share of unearned premium reserve

   increased from previous year - 36,595 36,595

Insurance claims expenses 5,360,630 13,095 5,373,725

Insurance claims expenses recovered

   from reinsurers (189,487) (13,095) (202,582)

-
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