
บรษิทั  สนิม ัน่คงประกนัภยั  จ ากดั (มหาชน)

SYN MUN KONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบยีนเลขที ่0107537001641

ปผว. 1

   ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

   สนิทรัพย์ 15,073.37     14,485.16   14,627.88  13,608.60   13,851.71   

   หนีส้นิ 9,011.19       8,572.59     8,869.47    8,372.58     8,223.89     

   สว่นของผูถ้อืหุน้ 6,062.18       5,912.57     5,758.42    5,236.01     5,627.81     

   เงนิกองทนุ 8,218.24       7,414.60     7,712.29    7,060.98     7,513.32     

   เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย 1,168.00       1,310.97     1,164.31    1,209.03     1,372.43     

   อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย  (รอ้ยละ) 703.61% 565.58% 662.39% 584.02% 547.45%

   รายได ้ 2,389.35       2,342.12     4,818.44    4,600.47     6,854.51     

   รายจา่ย 2,179.85       2,105.11     4,398.84    4,115.61     6,134.59     

   ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 209.50          237.01        419.59       484.85        719.93        

   กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 751.03          (70.97)        549.45       261.32        331.30        

   กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (5.14)            (2.76)          (9.99)          (5.54)           (12.49)

   กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ -               -             (406.00)      (359.60)       (359.60)

   เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 745.89 (73.73) 133.46 (103.83)       (40.79)

   หมายเหต ุ: 1. กฎหมายก าหนดใหส้ดัสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย  ตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 140

                   2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนีส้นิของ

   บรษัิท ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตการสอบทานของผูส้อบบัญชี

                   3. ไตรมาสที ่2 หมายถงึ ผลการด าเนนิงานสะสม 6 เดอืน และ ไตรมาสที ่3 หมายถงึ ผลการด าเนนิงานสะสม 9 เดอืน

                   4. รายการกระแสเงนิสดจากกจิกรรมแตล่ะประเภท ใหห้มายถงึกระแสเงนิสดไดม้า(ใชไ้ป) ทีจั่ดท าโดยวธิทีางตรงหรอืทางออ้ม

                   5. งบการเงนิรายไตรมาสนีผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบัญชแีลว้

   หมายเหต ุ: 1. กฎหมายก าหนดใหส้ดัสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย  ตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 140 (ปี 2555 ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 125)

                   2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมนิ ตามประกาศวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนีส้นิของ

   บรษัิท ซึง่ไมอ่ยูใ่นขอบเขตการตรวจสอบของผูส้อบบัญชี

   อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั (รอ้ยละ)

บรษิทั  สนิม ัน่คงประกนัภยั  จ ากดั ( มหาชน )

เปิดเผย ณ  วนัที ่ 15  สงิหาคม  พ.ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท

รายการ ไตรมาสที1่ ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

หน่วย : ลา้นบาท

รายการ ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม

2560 2559

   สนิทรัพย์ 14,485.16                         14,071.65                          

   หนีส้นิ 8,572.59                           8,953.45                            

   สว่นของผูถ้อืหุน้ 5,912.57                           5,118.19                            

   เงนิกองทนุ 7,985.11                           7,300.72                            

   เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย 1,387.22                           1,468.05                            

   อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย  (รอ้ยละ) 575.62% 497.31%

   รายได ้ 9,189.74                           10,023.90                          

   รายจา่ย 8,288.03                           9,185.74                            

   ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 901.70                              838.16                               

   กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 291.99                              414.14                               

   กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (29.95)                               (11.07)

   กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (359.60)                             (345.60)

   เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (97.56) 57.47

อตัราสว่น คา่มาตรฐาน ปี 2560 ปี 2559

  อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 100 399.71 391.82



   ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยัประจ าปี 2560

การ รวม

รายการ ประกนั

อคัคภียั โดยขอ้ โดย ความ ความ อบุตัเิหตุ

ตวั สนิคา้ บงัคบั ความ เสีย่งภยั รบัผดิ วศิว สว่น สขุภาพ พชืผล อืน่ๆ

เรอื ของ สมคัร ทรพัยส์นิ ตอ่บคุคล กรรม บคุคล

กฎหมาย ใจ ภายนอก

 จ านวนเบีย้

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

สดัสว่น

ของเบีย้ 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

     หมายเหต ุ: ขอ้มลูมาจากรายงานประจ าปี

      -ข ัน้ตอน ระยะเวลา  เอกสาร  หรอืวธิกีารในการขอเอาประกนัภยั

การขอเอาประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั

1. ผูเ้อาประกันภัยสอบถามอัตราคา่เบีย้ประกันภัย

         -  ผูเ้อาประกันภัยแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับรถยนตท์ีจ่ะท าประกันภัย โดยตอ้งระบ ุยีห่อ้ รุ่นรถ  ปีจดทะเบยีน  ขนาดเครือ่งยนต ์ลักษณะการใชง้าน

         -  เอกสารทีใ่ช ้ ส าเนาทะเบยีนรถ  หรอืตารางพรบ.ฉบับเดมิ(ถา้ม)ี 

2.   บรษัิทฯเสนอราคาอัตราคา่เบีย้ประกันภัย  ความคุม้ครอง  เงือ่นไขกรมธรรม ์พรบ.รถยนต์

3.   กรณีทีล่กูคา้ตกลงท าประกันภัย  

        -  บรษัิทฯขอรายละเอยีดของผูเ้อาประกันภัย และเอกสารเพิม่เตมิ เชน่ ส าเนาทะเบยีนรถ สญัญาเชา่ซือ้    

           หรอืสญัญาซือ้ขาย (กรณีเชา่ซือ้หรอืป้ายแดง)

        -  บรษัิทฯ พมิพก์รมธรรม ์/ใบเสร็จรับเงนิ /ใบก ากับภาษีอยา่งยอ่ มอบใหผู้เ้อาประกันภัย และเก็บเงนิคา่เบีย้ประกันภัยทันท ี 

หมายเหตกุรณีลกูคา้ตกลงซือ้ประกันภัยผา่นตัวแทน/นายหนา้ มขีัน้ตอนและวธิกีารอยา่งเดยีวกันตัง้แตข่อ้ 1-3

การขอเอาประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ

1.  ผูเ้อาประกันภัยสอบถามอัตราคา่เบีย้ประกันภัย

     -  ผูเ้อาประกันภัยแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับรถยนตท์ีจ่ะท าประกันภัย โดยตอ้งระบ ุยีห่อ้ รุ่นรถ  ปีจดทะเบยีน  ขนาดเครือ่งยนต ์ลักษณะการใชง้าน 

        และความคุม้ครองทีต่อ้งการ(ประเภทของการประกันภัย)

     -  เอกสารทีใ่ช ้ ส าเนาทะเบยีนรถ  หรอืตารางกรมธรรมฉ์บับเดมิ(ถา้ม)ี

        ผูเ้อาประกันภัย สามารถสอบถามอัตราคา่เบีย้ประกันภัยทางโทรศัพทไ์ด ้ 

2.  บรษัิทฯเสนอราคาอัตราคา่เบีย้ประกันภัย  ตามประเภทของกรมธรรม ์ ความคุม้ครอง  เงือ่นไขกรมธรรมต์ามทีผู่เ้อาประกันภัยประสงค์

3.  กรณีทีล่กูคา้ตกลงท าประกันภัย  

     -  ผูเ้อาประกันภัยกรอกใบค าขอเอาประกันภัยโดยระบรุายละเอยีดของผูเ้อาประกันภัย รายละเอยีดรถยนตท์ีจ่ะเอาประกันภัยพรอ้มลงนาม

        ในใบค าขอเอาประกันภัย หรอืผูเ้อาประกันภัยแจง้ขอ้มลูการเอาประกันภัยทางโทรศัพท์ โดยการแจง้ขอ้มลูรายละเอยีดรถยนต ์

         รายละเอยีดผูเ้อาประกันภัย  ความคุม้ครอง และอัตราเบีย้ประกันตามทีบ่รษัิทฯไดเ้สนอราคาไว ้

     - บรษัิทฯขอรายละเอยีดของผูเ้อาประกันภัย และเอกสารเพิม่เตมิ เชน่ ส าเนาทะเบยีนรถ สญัญาเชา่ซือ้   หรอืสญัญาซือ้ขาย (กรณีเชา่ซือ้หรอื

       ป้ายแดง)  ส าเนาตารางกรมธรรมเ์ดมิ(ถา้ม)ี  ส าเนาใบอนุญาตขับขีร่ถยนต ์(กรณีระบชุือ่ผูข้ับขีใ่นกรมธรรม)์ 

     - การตรวจสภาพรถยนตก์อ่นท าประกันภัย ส าหรับประกันภัยรถยนตป์ระเภท 1 เฉพาะรถคันทีไ่มเ่คยท าประกันภัยประเภท 1 มาจากทีใ่ดมากอ่น

       หรอืท าประกันภัยประเภท 1 มาแลว้แตข่าดตอ่อายกุรมธรรมไ์ปแลว้ ตอ้งผา่นการตรวจสอบและรับรองสภาพรถยนตก์อ่นท าประกันภาคสมัครใจ

       ประเภท 1 จากพนักงานหรอืผูท้ีบ่รษัิทฯมอบหมายกอ่น

4. ผูเ้อาประกันภัยช าระเงนิคา่เบีย้ประกันภัย

     - กรณี ผูเ้อาประกันภัยแจง้ประกันตรงเขา้สาขาหรอืส านักงานของบรษัิทฯ บรษัิทฯจะออกกรมธรรม์ ใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษีใหผู้เ้อาประกันทันที

     - กรณี ช าระผา่นตัวแทน/นายหนา้ของบรษัิทฯ ตัวแทน/นายหนา้ของบรษัิทฯจะมอบหลักฐานการรับประกันภัย และหมายเลขรับแจง้ 

       เพือ่ยนืยันการคุม้ครองใหผู้เ้อาประกันภัยไว ้ และจะสง่มอบกรมธรรมป์ระกันภัย ใบเสร็จรับเงนิ /ใบก ากับภาษี ใหผู้เ้อาประกันภัยภายใน 15 วนั 

 การขอเอาประกนัภยั Non-Motor

1.  ผูเ้อาประกันภัยสอบถามอัตราคา่เบีย้ประกันภัย

    - ผูเ้อาประกันภัยแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีจ่ะเอาประกันภัย โดยตอ้งระบคุวามคุม้ครองทีต่อ้งการ

2.  บรษัิทฯท าการพจิารณารับประกันภัย

    -  หากทรัพยส์นิทีจ่ะเอาประกันภัยมทีนุประกันสงู หรอืเป็นประเภทธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งภัยสงู บรษัิทฯจะท าการเขา้ส ารวจภัยเพือ่ประเมนิ

       ลักษณะความเสีย่งภัยกอ่น

    - เจา้หนา้ทีพ่จิารณารับประกันภัยจะท าการค านวณอัตราเบีย้ประกันภัยทีเ่หมาะสมกับความเสีย่ง พรอ้มท าใบเสนอราคาแจง้รายละเอยีด

       ความคุม้ครอง  เงือ่นไขกรมธรรม ์ อัตราคา่เบีย้ประกัน เพือ่ใหผู้เ้อาประกันภัยตัดสนิใจ

หน่วย : ลา้นบาท

และขนสง่

การประกนัภยั การประกนัภยั

ทางทะเล รถยนต์ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด



 3.  ผูเ้อาประกันภัยตกลงท าสญัญาประกันภัย

    -  ผูเ้อาประกันภัยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเอาประกันภัย พรอ้มทัง้ลงนามในใบค าขอหรอืลงนามในใบเสนอราคาทีบ่รษัิทฯจัดท าขึน้ก็ได ้

 4.  การออกกรมธรรมป์ระกันภัยและการจัดเก็บเบีย้ประกันภัย

    -  บรษัิทฯจะออกกรมธรรมป์ระกันภัยในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยตกลงเอาประกันภัยแลว้  ซึง่กรมธรรมป์ระกันภัยประกอบดว้ย ตารางกรมธรรม์

       ประกันภัย  เอกสารแนบทา้ยสญัญาประกันภัย ใบก ากับภาษี / ใบเสร็จรับเงนิ  จัดสง่ใหล้กูคา้ หรอืตัวแทนนายหนา้ภายใน 15 วนั

       พรอ้มช าระคา่เบีย้ประกันภัย ซึง่สามารถจา่ยตรงทีส่าขาหรอืส านักงานของบรษัิทฯ  หรอืจา่ยผา่น ตัวแทน/นายหนา้ของบรษัิทฯ แลว้แตก่รณี

หมายเหต ุ ระยะเวลาทีร่ะบไุวอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขทีอ่าจจะมเีพิม่เตมิแลว้แตก่รณี

     - ข ัน้ตอน ระยะเวลา เอกสารและวธิกีารในการขอรบัคา่สนิไหมทดแทน หรอืผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั

ข ัน้ตอนในการแจง้อบุตัเิหตแุละการซอ่ม

1. เมือ่รถเกดิเหตใุหโ้ทรศัพทแ์จง้ Call Center หมายเลข 1596 ทันที

2. พนักงานตรวจสอบอบุัตเิหตจุะไปถงึทีเ่กดิเหตภุายใน 20 นาท ีนับตัง้แตเ่วลาทีล่กูคา้วางสาย ตามโครงการ Speed Guarantee 1

ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล หากเกนิ 20 นาท ีบรษัิทฯจะชดเชยกรมธรรมป์ระกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มลูคา่ 100,000 บาท ฟรี

3. เมือ่พนักงานตรวจสอบและประเมนิความเสยีหายเสร็จ พนักงานจะออกเอกสารรับรองความเสยีหายของทรัพยส์นิใหแ้กผู่เ้อา

ประกันภัย (ใบเคลม)

4. ผูเ้อาประกันภัย น าใบเคลมใหอู้เ่พือ่ด าเนนิการซอ่ม

5. ระหวา่งการซอ่ม บรษัิทฯจะแจง้ความคบืหนา้การซอ่มใหล้กูคา้ ทราบเป็นระยะๆ  เพือ่ความมั่นใจในการบรกิาร

ระยะเวลา เอกสารและวธิกีารในการขอรบัคา่สนิไหมทดแทน

ภาคบงัคบั

1.ระยะเวลาในการขอรบัคา่สนิไหมทดแทน

หลกัการจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ 4 ขอ้

1. จา่ยภายใน 7 วนั นับแตว่นัรับค ารอ้งขอ 

2. จา่ยเบือ้งตน้ไมเ่กนิ 30,000.- บาท กรณีบาดเจ็บ 

3. จา่ยเบือ้งตน้ไมเ่กนิ 35,000.- บาท กรณีเสยีชวีติ , สญูเสยีอวยัวะ , ทพุพลภาพถาวร 

4. จา่ยเบือ้งตน้ไมเ่กนิ 65,000.- บาท กรณีบาดเจ็บ ตอ่มาเสยีชวีติภายหลัง 

การจา่ยสว่นเกนิเบือ้งตน้ 4 ข ัน้ตอน

1. กรณีบาดเจ็บ จา่ยสว่นเกนิใหค้รบ 80,000.- บาท ตามบลิโรงพยาบาล +อนามัย

2. กรณีเสยีชวีติ , สญูเสยีอวยัวะ , ทพุพลภาพถาวร จา่ยใหค้รบ 300,000 บาท 

3. กรณีบาดเจ็บ ตอ่มาเสยีชวีติ จา่ยคา่บาดเจ็บตามบลิไปแลว้เทา่ไร ตอ้งจา่ยเพิม่ใหค้รบ 300,000.- บาท

4. ตอ้งพสิจูนแ์ลว้วา่การเกดิเหตุ ผูข้ับขีร่ถประกัน เป็นฝ่ายผดิกอ่นจงึจะจา่ยสว่นเกนิเบือ้งตน้ได ้แตถ่า้มปีระกันภัย

ทัง้สองฝ่าย ไมต่อ้งรอพสิจูนค์วามผดิ

    

2.  เอกสารในการขอรบัคา่สนิไหม

1. ความเสยีหายตอ่รา่งกาย

1.1  ใบเสร็จรับเงนิจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล หรอืหลักฐานการแจง้หนีเ้กีย่วกับการรักษาพยาบาล

1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว  หรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนตา่งดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง  

หรอืหลักฐานอืน่ใดทีท่างราชการเป็นผูอ้อกทีส่ามารถพสิจูนไ์ดว้า่ผูม้ชี ือ่ในหลักฐานนัน้เป็นผูป้ระสบภัยแลว้แตก่รณี

2. ความเสยีหายตอ่ชวีติ

        2.1  ส าเนามรณะบัตร

        2.2  ส าเนาบันทกึประจ าวนัในคดขีองพนักงานสอบสวน หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงวา่ผูนั้น้ถงึแกค่วามตายเพราะการประสบภัยจากรถ

ภาคสมคัรใจ

1.ระยะเวลาในการขอรบัคา่สนิไหมทดแทน

     1.1 กรณีลกูคา้ต ัง้เบกิส านกังานใหญ่

1 – 10,000  บาท     จา่ย ทันที

10,001 – 50,000  บาท นัดจา่ยภายใน 7 วนั

50,001 – 100,000  บาท นัดจา่ยภายใน 10 วนั

100,001     บาท  ขึน้ไป นัดจา่ยภายใน 14 วนั



      1.2 กรณีลกูคา้ต ัง้เบกิทีส่าขาภมูภิาค

1 – 10,000  บาท     จา่ย ทันที

10,001 – 50,000  บาท นัดจา่ยภายใน 7 วนั

50,001 – 100,000  บาท นัดจา่ยภายใน 10 วนั

100,001     บาท  ขึน้ไป นัดจา่ยภายใน 14 วนั

2. เอกสารในการขอรบัคา่สนิไหม

1.        ใบเสร็จรับเงนิ

2.        หลักฐานใบสัง่ซอ่ม

3.        หลักฐานใบเสนอราคา พรอ้มการคมุราคาของพนักงานประเมนิราคาของบรษัิท

4.        รปูถา่ยขณะจัดซอ่ม

     - การตดิตอ่บรษิทัประกนัวนิาศภยั และหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง กรณีมขีอ้พพิาทหรอืเร ือ่งรอ้งเรยีน ดงันี้

1. เมือ่มปัีญหาการบรกิาร โทร. 1596 กด 6  หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีน

2. เมือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีนแลว้ หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีนจะประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ด าเนนิการแกไ้ขโดยเร็วทีส่ดุ

       2.1 ในกรณีเป็นปัญหาทีส่ามารถแกไ้ขไดง้า่ยโดยบรษัิทฯเอง บรษัิทฯจะแกไ้ขปัญหาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 ชัว่โมง

       2.2 ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เชน่ รา้นอะไหล ่หรอื อู ่เป็นตน้ บรษัิทฯจะตดิตอ่กลับ

       อยา่งชา้ภายใน 48 ชัว่โมง เพือ่แจง้ผลการแกไ้ข

 - ขา้พเจา้ นายเรอืงเดช ดษุฎสีรุพจน ์ และ  นางสวุมิล  ชยวรประภา   ขอรับรองความถกูตอ้งของรายงานฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานทัง้หมด 4 หนา้


