
บริษัท  สินมั่นคงประกันภัย  จํากัด (มหาชน)
SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขท่ี 0107537001641

ปผว. 1
   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2560 2559 2560 2559 2560 2559
   สินทรัพย 14,110.20    14,576.74  13,608.60  14,230.08   13,851.71   14,121.38   
   หนี้สิน 8,752.45      9,813.30    8,372.58    9,522.08     8,223.89     9,109.02     
   สวนของผูถือหุน 5,357.76      4,763.44    5,236.01    4,708.00     5,627.81     5,012.37     
   เงินกองทุน 7,414.60      6,445.83    7,060.98    6,594.59     7,513.32     7,085.87     
   เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 1,310.97      1,399.33    1,209.03    1,307.14     1,372.43     1,377.90     

บริษัท  สินมั่นคงประกันภัย  จํากัด ( มหาชน )
เปดเผย ณ  วันท่ี  30  เมษายน พ.ศ. 2561

หนวย : ลานบาท

รายการ ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

   เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 1,310.97      1,399.33    1,209.03    1,307.14     1,372.43     1,377.90     
   อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ) 565.58% 460.64% 584.02% 504.51% 547.45% 514.25%
   รายได 2,342.12      2,611.75    4,600.47    5,159.07     6,854.51     7,667.70     
   รายจาย 2,105.11      2,376.57    4,115.61    4,679.06     6,134.59     6,952.71     
   กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 237.01         235.18       484.85       480.00        719.93        714.99        
   กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (70.97)          242.66       261.32       277.03        331.30        319.63        
   กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (2.76)            (5.66)          (5.54)          (5.96)           (12.49)         (9.05)
   กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -               -             (359.60)      (345.60)       (359.60)       (345.60)
   เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (73.73) 237.00 (103.83) (74.54)         (40.79) (35.01)
   หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ 140
                   2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

   บริษัท ซึ่งไมอยูในขอบเขตการสอบทานของผูสอบบัญชี

                   3. ไตรมาสท่ี 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน และ ไตรมาสท่ี 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน

                   4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภท ใหหมายถึงกระแสเงินสดไดมา(ใชไป) ท่ีจัดทําโดยวิธีทางตรงหรือทางออม

                   5. งบการเงินรายไตรมาสนี้ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว

หนวย : ลานบาท

   หมายเหตุ : 1. กฎหมายกําหนดใหสัดสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย ตองไมต่ํากวารอยละ 140 (ป 2555 ไมต่ํากวารอยละ 125)

   กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (359.60)                             (345.60)
   เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (97.56) 57.47

   กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 291.99                              414.14                              
   กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (29.95)                               (11.07)

   รายจาย 8,288.03                           9,185.74                           
   กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 901.70                              838.16                              

   อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ) 575.62% 497.31%
   รายได 9,189.74                           10,023.90                         

   เงินกองทุน 7,985.11                           7,300.72                           
   เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 1,387.22                           1,468.05                           

   หนี้สิน 8,572.59                           8,953.45                           
   สวนของผูถือหุน 5,912.57                           5,118.19                           

2560 2559
   สินทรัพย 14,485.16                         14,071.65                         

หนวย : ลานบาท

รายการ ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม

                   2. เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ

   บริษัท ซึ่งไมอยูในขอบเขตการตรวจสอบของผูสอบบัญชี

   อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (รอยละ)

  อัตราสวนสภาพคลอง 100 399.71 391.82
อัตราสวน คามาตรฐาน ป 2560 ป 2559



   ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําป 2560

การ รวม

รายการ ประกัน

อัคคีภัย โดยขอ โดย ความ ความ อุบัติเหตุ

ตัว สินคา บังคับ ความ เส่ียงภัย รับผิด วิศว สวน สุขภาพ พืชผล อื่นๆ

เรือ ของ สมัคร ทรัพยสิน ตอบุคคล กรรม บุคคล

กฎหมาย ใจ ภายนอก

 จํานวนเบ้ีย

ประกันภัย 153.38    -       7.07        965.15      6,947.12  17.65           2.13           2.80           515.76        60.08          -              243.43 8,914.58   
รับโดยตรง

สัดสวน

ของเบ้ีย 1.7% -       0.1% 10.8% 77.9% 0.2% 0.02% 0.03% 5.8% 0.7% 0.0% 2.7% 100.0%
ประกันภัย

     หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจําป

และขนสง

การประกันภัย การประกันภัย

ทางทะเล รถยนต การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

หนวย : ลานบาท

     หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจําป

      -ขั้นตอน ระยะเวลา  เอกสาร  หรือวิธีการในการขอเอาประกันภัย

การขอเอาประกันภัยรถยนตภาคบังคับ

1. ผูเอาประกันภัยสอบถามอัตราคาเบ้ียประกันภัย

         -  ผูเอาประกันภัยแจงรายละเอียดเก่ียวกับรถยนตท่ีจะทําประกันภัย โดยตองระบุ ยี่หอ รุนรถ  ปจดทะเบียน  ขนาดเครื่องยนต ลักษณะการใชงาน

         -  เอกสารท่ีใช  สําเนาทะเบียนรถ  หรือตารางพรบ.ฉบับเดิม(ถามี) 
2.   บริษัทฯเสนอราคาอัตราคาเบ้ียประกันภัย  ความคุมครอง  เงื่อนไขกรมธรรม พรบ.รถยนต

3.   กรณีท่ีลูกคาตกลงทําประกันภัย  

        -  บริษัทฯขอรายละเอียดของผูเอาประกันภัย และเอกสารเพิ่มเติม เชน สําเนาทะเบียนรถ สัญญาเชาซื้อ    

           หรือสัญญาซื้อขาย (กรณีเชาซื้อหรือปายแดง)
        -  บริษัทฯ พิมพกรมธรรม /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกํากับภาษีอยางยอ มอบใหผูเอาประกันภัย และเก็บเงินคาเบ้ียประกันภัยทันที  

หมายเหตุกรณีลูกคาตกลงซื้อประกันภัยผานตัวแทน/นายหนา มีขั้นตอนและวิธีการอยางเดียวกันตั้งแตขอ 1-3

การขอเอาประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ

1.  ผูเอาประกันภัยสอบถามอัตราคาเบ้ียประกันภัย1.  ผูเอาประกันภัยสอบถามอัตราคาเบ้ียประกันภัย

     -  ผูเอาประกันภัยแจงรายละเอียดเก่ียวกับรถยนตท่ีจะทําประกันภัย โดยตองระบุ ยี่หอ รุนรถ  ปจดทะเบียน  ขนาดเครื่องยนต ลักษณะการใชงาน 

        และความคุมครองท่ีตองการ(ประเภทของการประกันภัย)
     -  เอกสารท่ีใช  สําเนาทะเบียนรถ  หรือตารางกรมธรรมฉบับเดิม(ถามี)
        ผูเอาประกันภัย สามารถสอบถามอัตราคาเบ้ียประกันภัยทางโทรศัพทได  

2.  บริษัทฯเสนอราคาอัตราคาเบ้ียประกันภัย  ตามประเภทของกรมธรรม  ความคุมครอง  เงื่อนไขกรมธรรมตามท่ีผูเอาประกันภัยประสงค

3.  กรณีท่ีลูกคาตกลงทําประกันภัย  

     -  ผูเอาประกันภัยกรอกใบคําขอเอาประกันภัยโดยระบุรายละเอียดของผูเอาประกันภัย รายละเอียดรถยนตท่ีจะเอาประกันภัยพรอมลงนาม

        ในใบคําขอเอาประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยแจงขอมูลการเอาประกันภัยทางโทรศัพท โดยการแจงขอมูลรายละเอียดรถยนต 

         รายละเอียดผูเอาประกันภัย  ความคุมครอง และอัตราเบ้ียประกันตามท่ีบริษัทฯไดเสนอราคาไว 

     - บริษัทฯขอรายละเอียดของผูเอาประกันภัย และเอกสารเพิ่มเติม เชน สําเนาทะเบียนรถ สัญญาเชาซื้อ   หรือสัญญาซื้อขาย (กรณีเชาซื้อหรือ

       ปายแดง)  สําเนาตารางกรมธรรมเดิม(ถามี)  สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต (กรณีระบุชื่อผูขับขี่ในกรมธรรม) 
     - การตรวจสภาพรถยนตกอนทําประกันภัย สําหรับประกันภัยรถยนตประเภท 1 เฉพาะรถคันท่ีไมเคยทําประกันภัยประเภท 1 มาจากท่ีใดมากอน

       หรือทําประกันภัยประเภท 1 มาแลวแตขาดตออายุกรมธรรมไปแลว ตองผานการตรวจสอบและรับรองสภาพรถยนตกอนทําประกันภาคสมัครใจ

       ประเภท 1 จากพนักงานหรือผูท่ีบริษัทฯมอบหมายกอน

4. ผูเอาประกันภัยชําระเงินคาเบ้ียประกันภัย

     - กรณี ผูเอาประกันภัยแจงประกันตรงเขาสาขาหรือสํานักงานของบริษัทฯ บริษัทฯจะออกกรมธรรม ใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษีใหผูเอาประกันทันที

     - กรณี ชําระผานตัวแทน/นายหนาของบริษัทฯ ตัวแทน/นายหนาของบริษัทฯจะมอบหลักฐานการรับประกันภัย และหมายเลขรับแจง 

       เพื่อยืนยันการคุมครองใหผูเอาประกันภัยไว  และจะสงมอบกรมธรรมประกันภัย ใบเสร็จรับเงิน /ใบกํากับภาษ ีใหผูเอาประกันภัยภายใน 15 วัน 

 การขอเอาประกันภัย Non-Motor
1.  ผูเอาประกันภัยสอบถามอัตราคาเบ้ียประกันภัย

    - ผูเอาประกันภัยแจงรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินท่ีจะเอาประกันภัย โดยตองระบุความคุมครองท่ีตองการ

2.  บริษัทฯทําการพิจารณารับประกันภัย

    -  หากทรัพยสินท่ีจะเอาประกันภัยมีทุนประกันสูง หรือเปนประเภทธุรกิจท่ีมีความเส่ียงภัยสูง บริษัทฯจะทําการเขาสํารวจภัยเพื่อประเมิน

       ลักษณะความเส่ียงภัยกอน

    - เจาหนาท่ีพิจารณารับประกันภัยจะทําการคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีเหมาะสมกับความเส่ียง พรอมทําใบเสนอราคาแจงรายละเอียด

       ความคุมครอง  เงื่อนไขกรมธรรม  อัตราคาเบ้ียประกัน เพื่อใหผูเอาประกันภัยตัดสินใจ



 3.  ผูเอาประกันภัยตกลงทําสัญญาประกันภัย

    -  ผูเอาประกันภัยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเอาประกันภัย พรอมท้ังลงนามในใบคําขอหรือลงนามในใบเสนอราคาท่ีบริษัทฯจัดทําขึ้นก็ได

 4.  การออกกรมธรรมประกันภัยและการจัดเก็บเบ้ียประกันภัย

    -  บริษัทฯจะออกกรมธรรมประกันภัยในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยตกลงเอาประกันภัยแลว  ซึ่งกรมธรรมประกันภัยประกอบดวย ตารางกรมธรรม

       ประกันภัย  เอกสารแนบทายสัญญาประกันภัย ใบกํากับภาษ ี/ ใบเสร็จรับเงิน  จัดสงใหลูกคา หรือตัวแทนนายหนาภายใน 15 วัน

       พรอมชําระคาเบ้ียประกันภัย ซึ่งสามารถจายตรงท่ีสาขาหรือสํานักงานของบริษัทฯ  หรือจายผาน ตัวแทน/นายหนาของบริษัทฯ แลวแตกรณี

หมายเหตุ  ระยะเวลาท่ีระบุไวอาจเปล่ียนแปลงไดตามเงื่อนไขท่ีอาจจะมีเพิ่มเติมแลวแตกรณี

     - ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทน หรือผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

ขั้นตอนในการแจงอุบัติเหตุและการซอม

1. เมื่อรถเกิดเหตุใหโทรศัพทแจง Call Center หมายเลข 1596 ทันที

2. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุจะไปถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 20 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีลูกคาวางสาย ตามโครงการ Speed Guarantee 12. พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุจะไปถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 20 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีลูกคาวางสาย ตามโครงการ Speed Guarantee 1
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หากเกิน 20 นาที บริษัทฯจะชดเชยกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล มูลคา 100,000 บาท ฟรี

3. เมื่อพนักงานตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จ พนักงานจะออกเอกสารรับรองความเสียหายของทรัพยสินใหแกผูเอา

ประกันภัย (ใบเคลม)
4. ผูเอาประกันภัย นําใบเคลมใหอูเพื่อดําเนินการซอม

5. ระหวางการซอม บริษัทฯจะแจงความคืบหนาการซอมใหลูกคา ทราบเปนระยะๆ  เพื่อความมั่นใจในการบริการ

ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทน

ภาคบังคับ

1.ระยะเวลาในการขอรับคาสินไหมทดแทน

หลักการจายคาเสียหายเบื้องตน 4 ขอ

1. จายภายใน 7 วัน นับแตวันรับคํารองขอ 

2. จายเบ้ืองตนไมเกิน 30,000.- บาท กรณีบาดเจ็บ 

3. จายเบ้ืองตนไมเกิน 35,000.- บาท กรณีเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ , ทุพพลภาพถาวร 

4. จายเบ้ืองตนไมเกิน 65,000.- บาท กรณีบาดเจ็บ ตอมาเสียชีวิตภายหลัง 

การจายสวนเกินเบื้องตน 4 ขั้นตอน

1. กรณีบาดเจ็บ จายสวนเกินใหครบ 80,000.- บาท ตามบิลโรงพยาบาล +อนามัย

2. กรณีเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ , ทุพพลภาพถาวร จายใหครบ 300,000 บาท 

3. กรณีบาดเจ็บ ตอมาเสียชีวิต จายคาบาดเจ็บตามบิลไปแลวเทาไร ตองจายเพิ่มใหครบ 300,000.- บาท

4. ตองพิสูจนแลววาการเกิดเหต ุผูขับขี่รถประกัน เปนฝายผิดกอนจึงจะจายสวนเกินเบ้ืองตนได แตถามีประกันภัย

ท้ังสองฝาย ไมตองรอพิสูจนความผิด

    
2.  เอกสารในการขอรับคาสินไหม

1. ความเสียหายตอรางกาย

1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจงหนี้เก่ียวกับการรักษาพยาบาล

1.2  สําเนาบัตรประจําตัว  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  

หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการเปนผูออกท่ีสามารถพิสูจนไดวาผูมีชื่อในหลักฐานนั้นเปนผูประสบภัยแลวแตกรณี

2. ความเสียหายตอชีวิต

        2.1  สําเนามรณะบัตร

        2.2  สําเนาบันทึกประจําวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาผูนั้นถึงแกความตายเพราะการประสบภัยจากรถ

ภาคสมัครใจ

1.ระยะเวลาในการขอรับคาสินไหมทดแทน

     1.1 กรณีลูกคาตั้งเบิกสํานักงานใหญ

1 – 10,000  บาท     จาย ทันที

10,001 – 50,000  บาท นัดจายภายใน 7 วัน

50,001 – 100,000  บาท นัดจายภายใน 10 วัน

100,001     บาท  ขึ้นไป นัดจายภายใน 14 วัน



      1.2 กรณีลูกคาตั้งเบิกท่ีสาขาภูมิภาค

1 – 10,000  บาท     จาย ทันที

10,001 – 50,000  บาท นัดจายภายใน 7 วัน

50,001 – 100,000  บาท นัดจายภายใน 10 วัน

100,001     บาท  ขึ้นไป นัดจายภายใน 14 วัน

2. เอกสารในการขอรับคาสินไหม

1.        ใบเสร็จรับเงิน

2.        หลักฐานใบส่ังซอม

3.        หลักฐานใบเสนอราคา พรอมการคุมราคาของพนักงานประเมินราคาของบริษัท

4.        รูปถายขณะจัดซอม

     - การติดตอบริษัทประกันวินาศภัย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน ดังน้ี

1. เมื่อมีปญหาการบริการ โทร. 1596 กด 6  หนวยรับเรื่องรองเรียน

2. เมื่อรับเรื่องรองเรียนแลว หนวยรับเรื่องรองเรียนจะประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อดําเนินการแกไขโดยเร็วท่ีสุด

       2.1 ในกรณีเปนปญหาท่ีสามารถแกไขไดงายโดยบริษัทฯเอง บริษัทฯจะแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง       2.1 ในกรณีเปนปญหาท่ีสามารถแกไขไดงายโดยบริษัทฯเอง บริษัทฯจะแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง

       2.2 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน รานอะไหล หรือ อู เปนตน บริษัทฯจะติดตอกลับ

       อยางชาภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อแจงผลการแกไข

 - ขาพเจา นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน  และ  นางสุวิมล  ชยวรประภา   ขอรับรองความถูกตองของรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังหมด 4 หนา


