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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2558 เป็นอีกปีที่ท้าทายของธุรกิจประกันวินาศภัย จากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงขึ้น ในขณะ
ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในระดับต่ำ�กว่าหลายๆปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2.8 เนื่องจากการบริโภคในประเทศขยายตัวในระดับต่ำ�และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่ำ�กว่าคาดหมาย
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช้าและเปราะบางส่งผลให้ภาคการส่งออกของประเทศเติบโตในอัตราติดลบ นอกจากนี้
ผลตอบแทนการลงทุนยังลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากผลตอบแทนตราสารหนี้ลดลงตามอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ลดลงและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปี  2558  บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับ  9,989  ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ  3.3  เมื่อเทียบกับปี 2557  ในส่วนของ
ผลกำ�ไรปี 2558 บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิ 886 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8.9  เนื่องจากกำ�ไรจากการรับประกันภัย
และรายได้จากการลงทุนลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งพร้อมที่จะขยายธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า
เมื่อโอกาสเอื้ออำ�นวย โดยมีอัตราส่วนของเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำ�รงตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 เท่ากับร้อยละ 541.0
บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นนวัตกรรมการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้นำ�เสนอประกัน 2+ 3+ ถูกผิดรับเลยที่ลูกค้าจะได้รับค่าชดเชยพาหนะระหว่าง
ซ่อมซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า บริษัทฯได้นำ�เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบและรอบด้านทั้งใน
ส่วนของการรับประกันภัยด้านปฏิบัติการและการลงทุน เพื่อให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้า ท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจที่ ให้
การสนับสนุนบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติหน้าที่อย่าง
แข็งขัน จนทำ�ให้บริษัทฯมีผลการดำ�เนินงานที่ดีท่ามกลางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำ�และผันผวนและ
บริษัทฯพร้อมจะก้าวเดินสู่ปีที่ 66 ด้วยความด้วยความมั่นคงและมั่นใจที่รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย

             (นายเรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์)
                            ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นของบริษัท
ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) เริ่มเปิดดำ�เนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท และ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำ�กัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่        เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ   กรุงเทพฯ10240  
โทรศัพท์ 0-2378-7000  โทรสาร 0-2377-3322  Call Center 1596
Home Page             www.smk.co.th  
เลขทะเบียนบริษัท        0107537001641
ทุนจดทะเบียน             200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว   200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
** บริษัทฯ ไม่มีรายการถือหุ้นในนิติบุคคลใด ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
		
นายทะเบียนหลักทรัพย์
		
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด     
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์ 0-2009-9000   โทรสาร 0-2009-9992-3
		
ผู้สอบบัญชี
นางสาวสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499  หรือ
นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734  หรือ
นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951  
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
             
ชั้น 33  อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  
             
กรุงเทพมหานคร 10110
             
โทรศัพท์ 0-2264-0777  โทรสาร 0-2264-0789 - 90
ที่ปรึกษากฎหมาย
              
บริษัท สำ�นักกฎหมายธรรมนิติ จำ�กัด
              
เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์  ชั้น 4  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน
              
กรุงเทพมหานคร 10330
              
โทรศัพท์ 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104
		
ข้อมูลสำ�คัญอื่น
             
ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ
** ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด(มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.smk.co.th
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัท
2558
ผลการรับประกันภัย
  เบี้ยประกันภัยรับรวม
9,989,171
   9,680,434
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน   6,027,998
    616,734
  กำ�ไรจากการรับประกันภัย
    440,505
  กำ�ไรจากการลงทุน
ฐานะทางการเงิน
  สินทรัพย์รวม
  14,322,778
  9,943,249
  หนี้สินรวม
   4,379,528
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
      218.98
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)
กำ�ไร - ขาดทุน
  กำ�ไรสุทธิ
     886,381
        44.32
  กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
17.28*
  เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.32
34.97
  อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ (วัน)
63.18
  อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (%)
6.37
  อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
31.54
  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน (%)
3.74
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
8.70
  อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
21.09
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
6.32
  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
2.27
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
* อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558
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(หน่วย : พันบาท)
2557
2556
9,670,358
9,380,408
5,487,849
730,540
478,695

8,942,321
8,715,427
4,997,092
577,022
523,970

13,709,442
9,684,268
4,025,174
201.26

12,277,763
9,017,562
3,260,201
163.01

973,378
48.67
17.03

869,970
43.50
14.75

1.31
33.78
60.74
7.79
32.17
4.22
10.09
26.72
7.49
2.41

1.24
33.51
60.65
6.62
33.22
5.21
9.82
28.25
7.36
2.77

รายนามคณะกรรมการ
นายเรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
ประสบการณ์

ปัจจุบัน
นายเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
ประสบการณ์

ปัจจุบัน
นางสุวิมล  ชยวรประภา
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / ประธาน
  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 11 กรกฎาคม 2539
 57 ปี
 12.85%
 น้องชายของนางอัญชุลี  คุณวิบูลย์
 พี่ชายของนายเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์
 พี่ชายของนางสุวิมล  ชยวรประภา                                                     
 ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Oxford
 Director Accreditation Program Class 10/2004
 Role of the Chairman Program Class 18/2008


กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการ
  บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท ไรมอนแลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำ�นักนายกรัฐมนตรี
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสแตรทีจิค แคปปิตอล จำ�กัด


กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 16 พฤษภาคม 2537
 55 ปี
 12.77%
 น้องชายของนางอัญชุลี  คุณวิบูลย์
 น้องชายของนายเรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์
 พี่ชายของนางสุวิมล  ชยวรประภา
 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 Director Certification Program Class  38/2003
 Director Accreditation Program Class  5/2003


ประธานกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
 กรรมการบริษัท ที.ไอ.ไอ. จำ�กัด (สถาบันประกันภัยไทย)
 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
 กรรมการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำ�กัด
 กรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัย


กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน
 16 พฤษภาคม 2537
 52 ปี
 7.13%


รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
ประสบการณ์

นายสจวต ไมเคิล แลงด็อน*
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
ประสบการณ์
ปัจจุบัน
นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
ปัจจุบัน

น้องสาวของนางอัญชุลี  คุณวิบูลย์
 น้องสาวของนายเรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์
 น้องสาวของนายเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์
 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)  University of Missouri, USA
 Director Accreditation Program Class  2/2003


กรรมการรองผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
 ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)


กรรมการ
 9 กุมภาพันธ์ 2558
 37 ปี
0%
 ไม่มี


LLB (Hons), Aberdeen University
 ไม่มี


Vice Pressident - Rothschild (Middle East) Limited
 Executive - Ernst & Young
 Partner - LeapFrog Investment


กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
  และบรรษัทภิบาล
 16 พฤษภาคม 2537
 81 ปี
 1.98 %
 ไม่มี


บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Accreditation Program Class 69/2008




Managing Partner บริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จำ�กัด

* นายสจวต ไมเคิล แลงด็อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

6 รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

นางอัญชุลี  คุณวิบูลย์
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
ประสบการณ์
นายอนุชาต  ชัยประภา
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
ประสบการณ์
ปัจจุบัน
นายวิเศษ  ภานุทัต
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ

กรรมการ
 16 พฤษภาคม 2537
 58 ปี
 7.40 %
 พี่สาวของนายเรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์
 พี่สาวของนายเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์
 พี่สาวของนางสุวิมล  ชยวรประภา
 ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ไม่มี


กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการ
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)



กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
  บรรษัทภิบาล
 4 พฤษจิกายน 2542
 83 ปี
0%
 ไม่มี


ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Director Accreditation Program Class 14/2004
 Audit Committee Program 16/2007
 Advanced Audit Committee Program Class 21/2015
 กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน)
 กรรมการ โรงพยาบาล กรุงเทพพระประแดง
 กรรมการ บริษัท เอส.เอ็ม.ที. ลีสซิ่ง จำ�กัด


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 16 พฤษภาคม 2537
 72 ปี
0%
 ไม่มี


ปริญญาโท (Master of Management)
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Director Accreditation Program Class 29/2004


รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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ประสบการณ์

ปัจจุบัน
นายสุวิชากร  ชินะผา
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ

ประสบการณ์
ปัจจุบัน
นางสาวถนอมศรี  สินสุขเพิ่มพูน
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
การผ่านการอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
ประสบการณ์

ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทยจำ�กัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำ�กัด
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดราก้อน วัน จำ�กัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สโตน วัน จำ�กัด
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสด้าชลบุรี จำ�กัด



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 17 กันยายน 2541
 64 ปี
0%
 ไม่มี


Ph.D (Education Administration) Illinois State University, U.S.A.
 Director Certification Program Class 31/2003
 Audit Committee Program Class 10/2005
 QFR Class 4/2006
 SFE Class 3/2009
 DCPU Class 2/2014
 RMP Class 6/2015
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ
 อาจารย์ มหาวิทยาลัยอาเซียน
 อาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


กรรมการ และ เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ
  สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 26 เมษายน 2555
 58 ปี
 0.012 %
 ไม่มี


ปริญญาโท (Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Director Accreditation Program Class 100/2013
 BRP Class 17/2015


ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท สินมั่นคงประกัน ภัย จำ�กัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน การลงทุน และ
  เลขานุการบริษัท บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
 กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน)


8 รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

รายนามเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุทิพย์  รัตนรัตน์
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
นายประหยัด  ฐิตะธรรมกุล
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
ปัจจุบัน
นางวีณา  นิรมานสกุล
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
นายสุรพงศ์ วงษ์ โสภณากุล
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
นายนุสนธิ นิลวงศ์
ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธค. 2558
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์

 รองกรรมการผู้จัดการ
สินไหมรถยนต์
 1 เมษายน 2558
 59 ปี
 0.001%
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
   • ผู้จัดการภาคกลางและภาคตะวันออก
   • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สินไหมรถยนต์
 รองกรรมการผู้จัดการ
   ธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor
 1 เมษายน 2558
 57 ปี
 0.002 %
 ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
    • ผู้จัดการภาคใต้
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บริหารภาค
 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
 รองกรรมการผู้จัดการ
    บัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance
 1 เมษายน 2558
 55 ปี
 0.016 %
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
   • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
   • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและบริหารลูกหนี้
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงานและบริการ
 1 มีนาคม 2558
 51 ปี
0%
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   • Head - Post Trade and Share Registrar System Dept.
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    สินไหมรถยนต์กรุงเทพ
 1 เมษายน 2558
 54 ปี
0%
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
   • ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง
   • ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำ�ผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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รายนาม

ตำ�แหน่ง

นายธารา

วนลาภพัฒนา



ผู้จัดการฝ่าย การลงทุน

นายวิชิระ

ลอยชัยภูมิ



ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอรพิน

อนันตรกิตติ



ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาววลีรัตน์

กุลวิโรจน์



ผู้จัดการฝ่าย จัดเก็บเบี้ยประกัน

นายอมรศักดิ์

ศรีมงคลชัย



ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน

นายชาติชาย

วงศ์ตรีรัตนชัย



ผู้จัดการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวมนทรัตน์

นาวารัตน์



ผู้จัดการศูนย์ Call Center

นายประสิทธิ์

ดุษฎีสุรพจน์



ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน

นายสุชัย

ดารารัตน์ทวี



ผู้จัดการฝ่าย บัญชี

นายสมบูรณ์

เจริญศรี



ผู้จัดการฝ่าย อะไหล่

นายคงศักดิ์

ลีละศรชัย



ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง (ประเมินราคา)

นางสาวศรันยา

สอนดี



ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำ�นักงาน

นางอาพร

ภูริขันติเนตร



ผู้จัดการฝ่าย การเงิน

นายคมกริช

เทียมถนอม



ผู้จัดการฝ่าย ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพอู่

นายดำ�หริ

เถื่อนชื่น



ผู้จัดการภาค ภาคเหนือ

นายวิเชียร

ประทักษากุล



ผู้จัดการภาค ภาคใต้

นางขวัญหทัย

ศิริสินสุข



ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาระบบงานและบริการ

นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ



ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร

นายวีระ

ทองแท้



ผู้จัดการฝ่าย อัคคีภัย

นายประชัน

มาลาวงศ์



ผู้จัดการฝ่าย บริหารและกำ�กับสินไหมภาค

นายวุฒิกร

อุทัยแจ่ม



รักษาการผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง

นายวิวัฒน์

สุนทรชัยนุกูล



รองผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์ภูมิภาค

นายชาญยุทธ

แสงแดง



ผู้ช่วยผู้จัดการภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด(มหาชน) เริ่มเปิดดำ�เนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่  27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ดำ�เนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์  การ
ประกันอัคคีภัย  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ควบคู่กับความเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯมาอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จนปัจจุบันมีทุน
จดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรถยนต์เป็นหลักแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จด
ทะเบียนเข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 และในปีพ.ศ. 2537 บริษัทฯ
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในการบริการของ
บริษัทฯให้สูงขึ้น บริษัทฯจึงได้ขยายสาขาและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องโดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯมีสาขาและศูนย์
บริการรวม 183 แห่งทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการดำ�เนินงานของบริษัท
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์มาตลอดช่วง 15 ปี ทีผ่ า่ นมาโดยจะทบทวนปรับเปลีย่ นในทุกช่วง 5 ปี  ส่วนวิสยั ทัศน์
2554-2558 (VISION STATEMENT)  ได้ถูกกำ�หนดไว้ว่า  บริษัทฯจะเป็นผู้นำ�ธุรกิจวินาศภัยในด้านบริการและ
นวัตกรรม ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง Vision Statement ดังกล่าวมีที่มาจากที่บริษัทฯได้เล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนและอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ ยกตัวอย่าง อาทิเช่น กรรมธรรม์ 2+ 3+ ถูกผิดรับเลย ซึ่งลูกค้าจะ
ได้รับค่าชดเชย ค่าพาหนะระหว่างซ่อม ทั้งกรณีที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด กรมธรรม์ประกันรถยนต์ซ่อมศูนย์
ที่บริษัทฯ ได้คิดหาวิธีลดต้นทุนเพื่อที่จะลดภาระราคาเบี้ยประกันซ่อมศูนย์ที่อยู่ในระดับสูงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ได้รับโอกาสในการนำ�รถเข้าซ่อมในศูนย์ซ่อม   ประกันตามไมล์เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวที่เป็นที่นิยมตั้งแต่บริษัทฯเริ่ม
จำ�หน่ายและยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับมีความชัดเจน กล่าวคือ
ขับน้อย จ่ายน้อย หรือประกันสุขภาพตามฟิต ยิ่งฟิตมากยิ่งได้รับส่วนลดมาก เป็นต้น

ภาระกิจ
บริษัทฯ ได้กำ�หนดภาระกิจไว้ 6 ข้อ ดังนี้
1. รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยด้วยความเป็นธรรม
2. มีความรับผิดชอบที่ดีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
3. สร้างและรักษาความมั่นคงขององค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. มอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชนผู้ ใช้บริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
5. มีจิตสำ�นึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
6. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ในระหว่างปี 2555 – 2556 บริษัทฯไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือ การประกอบ
ธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ  
ในปี 2557 บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้มีการเข้าถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน จำ�นวน 2 ราย ได้แก่ Mindo Asia Investments Limited และ LeapFrog Thailand
Holdings Limited ซึ่งเข้าถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นรายละ ร้อยละ 10.875 โดยเป็นการซื้อจากกลุ่ม Royal & Sun
Alliance Group (RSA) สาเหตุในการขายหุ้นของ RSA เนื่องจาก RSA มีความจำ�เป็นต้องระดมทุนจำ�นวนมากเพื่อ
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ให้มีความสามารถในการเพิ่มเงินกองทุนให้เพียงพอตามข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐที่กำ�กับดูแลธุรกิจประกันภัย
ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ปรากฎดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการเปลี่ยนแปลง (%)

ตระกูลดุษฎีสุรพจน์
Royal & Sun Alliance Group
Mindo Asia Investments Limited   
LeapFrog Thailand Holdings Limited

หลังการเปลี่ยนแปลง (%)

62.57
21.75
0

62.57
0
10.875

0

10.875

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ และนโยบายการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำ�นาจในการควบคุมบริษัท และ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
สำ�หรับในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือ การประกอบ
ธุรกิจใดๆที่มีนัยสำ�คัญ
ผลิตภัณฑ์
บริษัทฯได้เพิ่มคุณค่าบริการให้ลูกค้าที่ซื้อประกัน ภัยรถยนต์2+และ3+ถูกผิดรับเลย โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ค่าชดเชยพาหนะในระหว่างที่รถอยู่ระหว่างการจัดซ่อม ทั้งนี้จะได้รับค่าชดเชยจำ�นวนเงินไม่เกิน 2,000
บาทต่อปี

เทคโนโลยี     

1. บริษัทฯได้มีการพัฒนาระบบงานบนมือถือ(Mobile Application)เพื่ออำ�นวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ
และเชื่อมต่อตรงแบบ real-time (STP-Straight through Processing) กับระบบงานสินไหม โดยหลายปีก่อน
บริษัทฯได้นำ�  Smart App ออกสู่การใช้งานเป็นครั้งแรกโดยลูกค้าสามารถใช้มือถือถ่ายรูปบาดแผลรถที่ ได้รับ
ความเสียหายจากอุบัติเหตุรถชนในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีด้วยตนเองผ่านSmart App โดยไม่ต้องรอพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุ และได้รับหลักฐานการสั่งซ่อมไปยังมือถือของลูกค้าภายในเวลา 5 นาที สำ�หรับในปี 2558 นี้ ได้ขยาย
การใช้งานโดยให้พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุและอู่ซ่อมรถในเครือข่ายใช้ โดยมีชื่อเรียกว่า Surveyor App และ
Garage App ทั้งพนักงานและอู่สามารถบันทึกผลสำ�รวจ รายการและราคาประเมินความเสียหายแล้วส่งตรงเข้า
ฐานข้อมูล server ของบริษัทฯทันที
2. บริษัทฯได้ปรับปรุงระบบแผนที่ดิจิตอลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดสรรพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
ให้ไปถึงที่เกิดเหตุทันภายใน20นาที โดยในปี 2558 บริษัทฯได้เริ่มนำ�ระบบ “Google Map” รุ่นใหม่เข้ามาใช้งาน
เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาจุดเกิดเหตุของลูกค้าได้เร็วขึ้น แม่นยำ�มากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรร
พนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น
3. บริษัทฯได้พัฒนาระบบการชำ�ระเงินผ่าน Online Bill payment เพื่อให้ตัวแทนสามารถพริ้นท์ ใบ pay-in
นำ�ไปชำ�ระเงินที่ธนาคารและบันทึกตัดชำ�ระเบี้ยประกันผ่านระบบได้และยังสามารถตรวจสอบสถานะเบี้ยค้างของ
ตนเองได้ด้วย
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4. บริษัทฯได้มีการปรับปรุงระบบงาน WEB สำ�หรับอู่ในเครือ ให้ทำ�งานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
การปรับปรุงระบบงานประกันภัยหลัก (Core Insurance System adaptation)
1. บริษัทฯได้เริ่มใช้งานระบบ Non-Motor ใหม่ และ เป็นการใช้บน Platform Microsoft ที่ทันสมัย
ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนของระบบปฎิบัติการ และ รองรับการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆได้เร็วขึ้น (Time to Market)
2. บริ ษั ท ฯได้ นำ �  Software การสำ � รวจบล็ อ กมาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการพิ จ ารณารั บ ประกั น
อัคคีภัย ช่วยให้การจัดการความเสี่ยงในการรับประกันภัยมีความแม่นยำ� และรวดเร็ว
3. บริ ษั ท ฯได้ ล งทุ น ในเทคโนโลยี ร ะบบฐานข้ อ มู ล SQL server ของ Microsoft และเริ่ ม ย้ า ยงาน
จากฐานข้อมูลเดิมซึ่งใช้งานมานานแล้ว   การลงทุนดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลได้
มากกว่า 200% และยังสามารถลดต้นทุนค่าบำ�รุงรักษาระบบ Informix ได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่
มีหน่วยความจำ�มาก

โครงสร้างเครือข่ายและแผนความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจ (BCP)

1. บริษัทฯได้จัดให้มีการซ้อมแผนสำ�รองฉุกเฉินประจำ�ปี2558โดยสามารถทดสอบระบบหลักทั้งหมดได้ตาม
แผน มีการปรับปรุงเพื่อลดระยะเวลาในการกู้ระบบ และปรับปรุงการ Backupข้อมูลรูปถ่ายความเสียหายจาก
อุบัติเหตุรถชน ข้าม Site จากเดิมที่ใช้เวลาเป็นแรมเดือน ให้สามารถทำ�สำ�เร็จได้ภายในวันต่อวัน
2. บริษัทฯมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงสาขา ให้มีขนาด Bandwidth ที่เพียงพอสามารถ
รองรับการเติบโตในอนาคตได้

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด ยังคงประกอบ
ธุรกิจหลักคือรับประกันวินาศภัย ซึ่งแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ ได้ 4ประเภทคือ
1. การรับประกันภัยรถยนต์
2. การรับประกันภัยอัคคีภัย
3. การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
4. การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บริษัทฯได้ดำ�เนินการตามนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยในปี 2558 บริษัทฯได้ทำ�
กิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหลายกิจกรรม ดังได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 7
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และธุรกิจหลักของบริษัท
ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้
- ด้านธุรกิจประกันวินาศภัย   
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ซึ่งมี 4 ประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ด้านการลงทุน
บริษัทฯมีการบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือจากการดำ�เนินธุรกิจประกันวินาศภัย โดยนำ�ไปลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ รวมทั้งการ
ลงทุนในหุ้นและหน่วยลงทุน   ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย  เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

โครงสร้างรายได้
ดำ�เนิน % การถือหุ้น
2558
การโดย ของบริษัท ล้านบาท %

รายได้จากการรับประกันภัย
- อัคคีภัย
บริษัท
- ภัยรถยนต์
บริษัท
- ภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัท
- ภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
บริษัท
- ภัยทางทะเล
บริษัท
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ
บริษัท
- กำ�ไรจากเงินลงทุน
บริษัท
- (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
บริษัท
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
รวมรายได้จากการลงทุน
รวมรายได้จากการรับประกันภัยและจากการลงทุน

-

2557
ล้านบาท %

2556
ล้านบาท %

132.51 1.31 110.94 1.15 109.96 1.25
9,004.26 89.21 8,448.90 87.98 7,660.58 86.70
317.44 3.14 372.31 3.88 341.06 3.86
193.88 1.92 186.89 1.95 193.08 2.19
6.24 0.06
5.61 0.06
6.58 0.07
9,654.33 95.65 9,124.65 95.02 8,311.26 94.07
390.67 3.87
49.84 0.49
(1.05) (0.01)

360.48
118.21
(0.21)

3.75
1.23
-

340.55
183.42
-

493.46 4.35 478.48 4.98 523.97 5.93
10,093.79 100.00 9,603.13 100.00 8,835.23 100.00

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักคือรับประกันวินาศภัย ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ได้ 4 ประเภทดังนี้
- การรับประกันภัยรถยนต์
บริษัทฯให้บริการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการใช้รถยนต์ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการชนหรือคว่ำ�
หรือรถสูญหายทัง้ คัน ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวติ ของผูข้ บั ขี่ ผู้ โดยสาร และบุคคลภายนอก ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก การประกันตัวผู้ขับขี่ และการต่อสู้คดีทางแพ่ง โดยแบ่งการรับประกันภัย
ออกเป็น การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
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3.85
2.08
-

และ การรับประกัน ภัยภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่าง ผู้ซ้ือ (ผู้เอาประกัน ภัย) และ ผู้ขาย
(บริษัทประกันภัย) โดยสามารถเลือกซื้อ ความคุ้มครองได้ตามความต้องการและกำ�ลังเงินที่มีอยู่ และมี
หลากหลายรูปแบบให้เลือกได้ตามความต้องการ ดังนี้
1. ประกันซ่อมศูนย์ เป็นการรับประกันประเภท 1 ซึ่งมีจุดเด่นคือ ลูกค้าที่ซื้อประกัน สามารถนำ�รถประกัน
ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆได้  
2. ประกันตามไมล์ เป็นการรับประกันประเภท 1 เหมาะสำ�หรับผู้ขับขี่ที่ใช้รถยนต์น้อยไม่เกิน 70 กิโลเมตร
ต่อวัน หรือ ไม่เกิน 25,550 กิโลเมตรต่อปี
3. ประกัน 2+   เป็นการรับประกันประเภท 2   คุ้มครองรถประกันทั้งการชน (เฉพาะชนกับคู่กรณีที่เป็น
ยานพาหนะทางบก) และสูญหายไฟไหม้
4. ประกันตามใจ เป็นการรับประกันประเภท 5   คุ้มครองรถประกันทั้งการชน (เฉพาะชนกับคู่กรณีที่เป็น
ยานพาหนะทางบก) และสูญหายไฟไหม้ โดยสามารถเลือกวงเงินคุม้ ครองตัวรถยนต์และสูญหายไฟไหม้
ได้ตามใจ
5. ประกัน 3 คุม้ เป็นการรับประกันประเภท 3 ที่ให้ความคุม้ ครองทัง้ รถคูก่ รณี และรถผูเ้ อาประกัน ในวงเงิน
สูงสุด 150,000 บาท
6. ประกันรถยนต์ 2+ และ 3+ ภายใต้ โครงการถูกผิดรับเลย ซึง่ ลูกค้าจะได้รบั สิทธิประโยชน์คา่ ชดเชยพาหนะ
ระหว่างที่รถเกิดเหตุอยู่ระหว่างการจัดซ่อม ทั้งนี้จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 2,000บาทต่อปี  
-		 การรับประกันภัยอัคคีภัย
ให้ความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัย  ทัง้ สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์  ทัง้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ี
รูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก บริษัทฯให้บริการประกัน
อัคคีภัย ทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภัยสำ�หรับที่อยู่อาศัยและภัยพิบัติ  การประกันภัยอัคคีภัยสำ�หรับ
สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า และเครื่องจักร สำ�หรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม
		
-		 การรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทาง
ร่างกายและหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรง
ถึงขั้นทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือ จ่ายค่าทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับผลประโยชน์
ในกรณีที่ผู้เอาประกัน ภัยต้องสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตโดยให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุ
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก
		
-		 การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
       ครอบคลุมการประกันภัยประเภทอื่นๆ   ที่ไม่ใช่ การประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล เช่น การประกันสุขภาพ
ตามฟิต   การประกันภัยโรคมะเร็ง   การประกันภัยอิสรภาพ   การประกันภัยการเดินทาง   การประกันภัย
โจรกรรม  และ การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
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-		 การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  

ให้ความคุ้มครองการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งแบ่งการขนส่ง
ออกเป็น   การขนส่งทางเรือ   ทางอากาศ   ทางบก โดยการให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้าใน
ระหว่างการขนส่ง ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง เช่น เรือล่ม เรือจม เรือเกยตื้น เรือไฟไหม้
เครื่องบินตก  การแตกหักเสีย  การโจรกรรม  ฯลฯ

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาด
นโยบายการตลาดจะเน้นการเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ให้ความสำ�คัญในการพิจารณาคัดเลือกภัย โดยใช้หลัก
การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ ระมัดระวัง อัตราเบี้ยประกันภัยจะถูกกำ�หนดไว้ ให้เพียงพอต่อความเสี่ยงที่บริษัทฯรับ  
สามารถคลุมภาระความรับผิดชอบทางสินไหมได้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังเน้นให้มคี วามหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่
ศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายต่างๆ โดยการออกกรมธรรม์ทตี่ รงใจ สามารถสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มได้  อาทิเช่น กรมธรรม์ประกันซ่อมศูนย์สำ�หรับลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจในคุณภาพการซ่อม
และอะไหล่ แต่ประสบปัญหาราคาเบี้ยประกันในท้องตลาดสูงเกินกว่าที่จะแบกรับไหว  แต่ด้วยวิธีการบริหารต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพของบริษัทฯ  จึงทำ�ให้บริษัทฯ สามารถกำ�หนดราคาในระดับที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับได้และได้ความคุ้มค่า
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ซ่อมศูนย์   ซึ่งเป็นเหตุผลสำ�คัญที่อธิบายได้ว่า ทำ�ไมยอดจำ�หน่ายสินค้าดังกล่าวถึง
ประสบความสำ�เร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว กรมธรรม์ประกันรถยนต์ตามไมล์ “ขับน้อย จ่ายน้อย” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง
ของการเป็นผู้นำ�ด้านนวัตกรรม สามารถคิดอย่างแตกต่าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ตรงใจออกสู่ตลาด หรือกรมธรรม์
ถูกผิดรับเลย ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มคุณค่าทางบริการสำ�หรับลูกค้ากลุ่ม 2+3+ ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด ก็จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมในรูปของค่าชดเชยพาหนะกรณีรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างซ่อม
นอกจากนี้ ในส่วนของประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ บริษทั ฯยังเป็นบริษทั ฯแรกในประเทศไทย ทีน่ �ำ ผลิตภัณฑ์รปู แบบ
ใหม่ที่มีความแตกต่างชัดเจนและน่าสนใจออกสู่ตลาดจำ�หน่าย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันสุขภาพตามฟิต  ที่เจาะกลุ่มรัก
การออกกำ�ลังกายและดูแลสุขภาพ เมื่อสุขภาพดี โอกาสเจ็บป่วยน้อยลง สินไหมก็จะไม่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ขาดการ
ดูแลสุขภาพตนเอง  ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมสำ�หรับกลุ่มที่มีการดูแลรักษาสุขภาพ บริษัทฯจึงคิดเบี้ยประกันในอัตรา
ที่ถูกลงกว่ากลุ่มที่ให้ความสำ�คัญต่อการดูแลสุขภาพน้อยกว่า
ลักษณะลูกค้า และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายบุคคลกลุ่มระดับกลางล่างขึ้นไป เบี้ยประกันลูกค้าในกรุงเทพมีสัดส่วนเท่ากับร้อย
ละ 38.1 ในขณะที่ภูมิภาคเท่ากับร้อยละ 61.9 โดยมีการกระจายไปทั่วทุกภาค ประเภทรถที่ทำ�ประกัน ร้อยละ 77.6 เป็น
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ ร้อยละ 22.4 เป็นรถเพื่อการพาณิชย์

ช่องทางการจำ�หน่าย
ในส่วนของช่องทางจำ�หน่ายนัน้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการรุกตลาดหลายช่องทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าให้ได้
มากทีส่ ดุ การมีหลายช่องทางเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผบู้ ริโภค  ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกใช้ชอ่ งทางทีส่ อดคล้อง
กับพฤติกรรมของตนเองได้ บางรายต้องการการสนทนาแบบพบหน้ากับตัวแทน  ในขณะทีบ่ างรายชอบทีจ่ ะสนทนาทาง
โทรศัพท์ หรือติดต่อกับบริษัทฯทางออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น ช่องทางการตลาดของบริษัทฯจึงถูกกำ�หนดให้ครอบคลุม
ทั้งช่องทางดั้งเดิม เช่นตัวแทน สถาบันการเงิน ไปจนถึงช่องทางสมัยใหม่ เช่น ห้างสรรพสินค้า การขายทางโทรศัพท์  
และการขายผ่านอินเตอร์เน็ต
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การทำ�ตลาดหลายช่องทาง นอกจากทำ�ให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลายกลุ่มแล้ว ยังช่วย
ลดความเสี่ยงในการกระจุกตัวของรายได้ ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป   ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากแต่ละช่อง
ทางจำ�หน่ายมีการกระจายอย่างเหมาะสม ดังนี้ สถาบันการเงินและโชว์รูม ร้อยละ 21.42   ตัวแทนกรุงเทพ 14.78   
ตัวแทนภูมิภาค 33.94  โบรกเกอร์ 14.83   ขายตรง 15.02  ส่วนอัตราพึ่งพิงตัวแทนหรือนิติบุคคลรายใหญ่ก็อยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจเช่นกัน โดยยอดเบี้ยประกันสูงสุดของตัวแทน 10 อันดับแรก เทียบกับมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวมเฉลี่ย
ทั้งปี 2558 อยู่ที่อัตราร้อยละ 27.00 โดยรายที่สูงสุด บริษัทฯมีอัตราพึ่งพิงเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ 5.32
ช่องทางการจำ�หน่ายของบริษัทฯ สามารถแยกตามผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
- การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับมีการจำ�หน่ายผ่านตัวแทนร้อยละ 50.09 โดยตัวแทน
กรุงเทพมีสัดส่วนร้อยละ 14.19 และตัวแทนภูมิภาคมีสัดส่วนร้อยละ 35.89 สำ�หรับการจำ�หน่ายผ่านสถาบันการเงิน
และโบรกเกอร์ มีสัดส่วนร้อยละ 34.23 ส่วนที่เหลือเป็นการจำ�หน่ายตรง
- การประกันอัคคีภัย อาศัยตัวแทนและนายหน้าเป็นช่องทางการจำ�หน่ายหลักโดยการจำ�หน่ายผ่านตัวแทน
และนายหน้ามีสัดส่วนร้อยละ 58.75 ส่วนการจำ�หน่ายผ่านสถาบันการเงินมีสัดส่วนร้อยละ 32.97 ส่วนที่เหลือเป็นการ
จำ�หน่ายตรง
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและภัยเบ็ดเตล็ดอื่น  อาศัยสถาบันการเงินเป็นช่องทางการจำ�หน่ายหลัก
ถึงร้อยละ 61.9 และ จำ�หน่ายผ่านตัวแทนและนายหน้ามีสัดส่วนร้อยละ 30.2 ส่วนที่เหลือเป็นการจำ�หน่ายตรง
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ปัจจุบันในธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยจำ�นวนมากถึง 61 บริษัท ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาด
ของบริษัทประกันวินาศภัยค่อนข้างกระจุกตัวกล่าวคือ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัย
รับสูงสุด 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึงร้อยละ 60.15 และบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุดอันดับแรกมีส่วน
แบ่งการตลาดร้อยละ 15.50 สำ�หรับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 5 อยู่ที่
ร้อยละ 4.75 แต่หากพิจารณาเฉพาะส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรถยนต์ บริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 อยู่ที่
ร้อยละ 7.51
บริษัทประกันวินาศภัยยังคงอาศัยช่องทางตัวแทนเป็นช่องทางหลักในการขยายตลาด อย่างไรก็ดี ในปี 2558
เริ่มมีผู้เล่นที่เป็นนายหน้าประกันภัยเข้าสู่ตลาด online มากขึ้น และคาดว่าในช่วง 2 ปีนี้ มีแนวโน้มที่ทั้งบริษัทประกัน
วินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยจะขยายออกสูช่ อ่ งทางใหม่มากขึน้ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากขึน้   
ในยุคของสังคมดิจติ อล   กลยุทธ์ราคายังคงเป็นทีน่ ยิ มใช้กนั ในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะในปี 2558 ทีย่ อด
ขายรถยนต์ลดลงถึงร้อยละ 9.3 มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ�
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง บรรยากาศการลงทุนไม่สดใส อีกทั้งศรษฐกิจโลกเติบโตลดลงล้วนส่งผลกระทบต่ออัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจที่ต่ำ�ในปี 2558
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ในระยะยาว อุตสาหกรรมประกันภัยยังมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตได้อีกมาก ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของ
กลุ่มประเทศอาเซียน ถือว่ามีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งและภูมิประเทศ จึงเป็นที่หมายตาของนักลงทุนต่างประเทศใน
การเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ถึงแม้เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงสัญญาณในการฟืน้ ตัวแล้วก็ตาม คาดว่า
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตไม่สามารถเทียบได้กับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้อัตราการเข้าถึงของการประกันภัยของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ�เมื่อเทียบ
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กับประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก
ในระยะสัน้ ปัจจัยความมัน่ คงทางการเมืองยังถือเป็นปัจจัยหลักทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดย
นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ตัวเลข GDP ของปี 2558ไว้ที่ร้อยละ 2.8 - 3.5 การขยายตัวทางธุรกิจประกันภัยจะเป็น
ไปอย่างสอดคล้องกับอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ และคาดว่ายอดขายรถยนต์จะค่อนข้างทรงตัวหรืออาจปรับตัวลดลง
เล็กน้อยจากปี 2558 อย่างไรก็ดีประกันสุขภาพจะยังคงเป็นตัวเอกที่มีอัตราเติบโตดีกว่าประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ
เรื่องทีท่ า้ ทายต่อธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงเป็นเรื่องการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ท่ามกลางการแข่งขัน
ทีเ่ ชีย่ วกรากพร้อมกับกฎระเบียบทีม่ แี นวโน้มจะมีการยกให้มรี ะดับมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ มีหลายปัจจัยทีบ่ ริษทั ประกันภัยต้อง
พิจารณาไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความเสี่ยงเรื่องภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต หรือ การเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งนอกจากต้องเตรียมตัวป้องกันบริษัทประกันภัยต่างชาติไม่ให้เข้ามาช่วงชิงตลาด
ในประเทศแล้ว ยังต้องวางแผนดำ�เนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งระวังความเพียงพอของทุนตามเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื่องด้วยการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำ�ให้การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานเสรีมากขึน้ การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งจะมีผลต่อปริมาณการค้าระหว่างกันตลอดจนรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนับเป็น
โอกาสที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัยเนื่องจากเมื่อรายได้ประชากรต่อหัวมากขึ้น การซื้อประกันภัยก็จะเพิ่มขึ้นตาม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเข้าถึงการประกันภัย (PENETRATION RATE) ในประเทศอาเซียนยังอยู่ในระดับที่ต่ำ�จึงยังมี
โอกาสเติบโตได้อกี มาก นอกจากนีย้ งั มีเรื่องทีท่ า้ ทายสำ�หรับบริษทั ประกันวินาศภัยในอนาคตเป็นอย่างมากและไม่สามารถ
มองข้ามได้กค็ อื การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการเปลีย่ นแปลงการเข้าสูย่ คุ ของดิจติ อลและสังคมสูงอายุ  ในยุค
สังคมออนไลน์ทผี่ คู้ นต่างก็มพี ฤติกรรมเร่งรีบ มีความอดทนต่อการรอคอยน้อยลงและการปฏิสมั พันธ์นอ้ ยลง พฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างของช่องทางจำ�หน่ายและความพึงพอใจต่อบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมี
ความจำ�เป็นทีธ่ รุ กิจประกันวินาศภัยต้องปรับตัวให้ทนั ต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปในทุกมิติ ไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์
การจำ�หน่ายและการบริการ นอกจากนีส้ ดั ส่วนของเบีย้ ประกันภัยรับรวมของแต่ละประเภทก็จะเปลีย่ นไปในอนาคตเช่น
กันเนื่องจากโครงสร้างอายุของประชากรจะเริ่มเปลี่ยนไปโดยมีสัดส่วนของผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2567
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
		
นโยบายการจัดหาเงินทุน
ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนดังนี้
1.  เงินกองทุน ประกอบด้วย
1.1 ทุนจดทะเบียน หมายถึง ทุนที่จดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว รวมทั้งส่วนเกินมูลค่าหุ้นด้วย
1.2 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย เป็นเงินสำ�รองที่กันไว้จากกำ�ไรสุทธิก่อนจ่ายเงินปันผล
1.3 กำ�ไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว ของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
2. กระแสเงินสดรับจากการดำ�เนินงาน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ ได้มาจาก การเก็บเงินค่า
เบี้ยประกันภัย และ ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ จากผู้เอาประกัน ตัวแทน นายหน้า
3. เงินรับจากกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ จะนำ�เงินสดรับจากการดำ�เนินงานที่เหลือจากการใช้จ่ายตามภาระ
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ผูกพันไปลงทุนตามเงื่อนไขที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย
กำ�หนด ทำ�ให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับ และ เงินปันผล รวมทั้งกำ�ไร (ขาดทุน) จากการ
ขายหลักทรัพย์
4. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯได้ทำ�สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อไว้ ใช้เป็น
แหล่งเงินทุนกรณีฉุกเฉิน เช่น การจ่ายค่าสินไหมรายใหญ่ ๆ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มียอด
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
นโยบายการให้กู้ยืม
บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการให้กู้ยืมตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
ปัจจุบันบริษัทฯ   ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อไปให้แก่บุคคลภายนอกแต่จะให้สินเชื่อแก่พนักงาน
บริษัทฯที่กู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย บริษัทฯก็จะให้พนักงานนำ�
อสังหาริมทรัพย์นั้น มาจำ�นองเพื่อเป็นหลักประกันด้วย
สำ�หรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะนำ�มาจำ�นองเป็นประกันนัน้ บริษทั ฯจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์
หรือ ราคาประเมินของนิตบิ คุ คลทีน่ ายทะเบียนให้ความเห็นชอบให้เป็นผูป้ ระเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือ ราคา
ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
-

การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม

บริษัทฯจะพิจารณาการให้ก้ยู ืม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลัก
วิชาการที่ดี มีการกำ�หนดเงื่อนไขการผ่อนชำ�ระที่สอดคล้องกับกระแสเงินที่ผู้กู้จะสามารถชำ�ระหนี้ ได้ รวมทั้ง
กำ�หนดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง
บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอและเหมาะสม โดยการเร่งรัดการจัดเก็บเบีย้ ค้างรับ
ให้รวดเร็ว เพื่อเตรียมสภาพคล่องสำ�หรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน และมีการ
จัดทำ�ประมาณการกระแสเงินสด รับ - จ่าย ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ เน้นให้ความสำ�คัญต่อหนี้สินระยะสั้นตัวหลักที่มีผลต่อสภาพคล่องคือ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย โดย
บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้นที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เช่น
เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ การลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมสำ�หรับการจ่ายชำ�ระหนี้ระยะสั้น ในส่วนที่ไม่สามารถประมาณการได้ล่วงหน้า
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา    บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
       

--ไม่มี--
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำ�หนด
นโยบายและให้ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งนำ�นโยบายทีก่ �ำ หนดไว้ไปสื่อสารให้ทกุ หน่วยงานรับทราบ เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯได้จัดทำ�แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุและประเมินปัจจัยความเสี่ยง (Risk
Factors) ที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ กำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRI) และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) สำ�หรับทุกปัจจัยความเสี่ยง เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการบรรษัทภิบาล และดำ�เนินการภายใต้กฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับของทางการ อย่างเคร่งครัดอีกด้วย
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2558 เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เศรษฐกิจและการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของระบบเทคโนโลยี อีกทัง้ การประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยเป็นลักษณะธุรกิจทีจ่ �ำ เป็นต้องรองรับความเสีย่ ง หรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในอนาคต รวมถึง
การดำ�รงเงินกองทุนให้เพียงพอตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ทัง้ นี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
จะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบธุรกิจ และเพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย อันจะทำ�ให้ธุรกิจหยุด
ชะงัก หรือดำ�เนินกิจการต่อไปไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ก�ำ หนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไข
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ แผนดำ�เนินงาน และการนำ�ไปปฏิบตั อิ ย่างไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอก ส่งผลให้ไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำ�หนดไว้ ปัจจัย
เสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ นำ�มาพิจารณาในการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ ได้แก่ ประเด็นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ภัยธรรมชาติ
ระดับความเชื่อมัน่ ของประชาชนต่อระบบประกันภัย การเปิดเสรีอาเซียน ระดับความรุนแรงในการแข่งขันของ
ธุรกิจประกันภัย การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/กฎระเบียบของหน่วยงานกำ�กับดูแลธุรกิจ ปัจจัยที่กล่าวมานี้ ล้วน
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งในอนาคตนั้นมีแนวโน้มสูงที่บริษัทประกันภัยจะรวม
เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ร่วมลงทุนกับบริษัทประกันภัยต่างชาติเพื่อที่จะเสริมฐานทุนและความเชี่ยวชาญด้านการ
ประกันภัย
การบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เพื่อเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน   บริษทั จึงหันมาให้ความสำ�คัญ ในการพัฒนาคน เทคโนโลยี
   การบริการ และการบริหารความเสีย่ งมากขึน้ เพื่อให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร ตลอดจน
มีการกำ�หนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยจัดให้มกี ารระดมความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับสูงทุกปี เพื่อคอย
ติดตามทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบนั
    โดยมีการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า หรือพัฒนาช่องทางการจำ�หน่ายใหม่ๆเพื่อการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้เริ่มพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นตามลำ�ดับโดยได้รุกขยายงานด้าน Non Motor มากขึ้น
รวมถึงได้สร้างความแตกต่างทั้งการบริการและผลิตภัณฑ์
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ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะของตราสินค้าให้มคี วามโดดเด่นและแข็งแกร่ง (Strong Brand Value)
    บริษทั ฯได้เพิม่ ความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพิม่ ช่องทางการจัดจำ�หน่าย การจัดตัง้ ศูนย์ Call Center
เบอร์เดียวทั่วไทย รวมทั้งการการันตีการไปถึงสถานที่เกิดเหตุเร็ว ซึ่งเป็นตัวอย่างในสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ
ตามกลยุทธ์การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถพัฒนาการ
บริการให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯดำ�เนินนโยบายการกำ�หนดราคาหรืออัตราเบี้ยประกันให้เพียงพอ จึงสามารถ
นำ�กำ�ไรมาพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงของภัยที่เกิดจากการรับประกันภัย (Insurance Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาทีเ่ กิดความเสียหายทีเ่ บีย่ งเบน
จากสมมุติฐานที่ใช้ ในการกำ�หนดอัตราเบี้ยประกันภัย   การคำ�นวณเงินสำ�รองประกันภัยและการพิจารณารับ
ประกันภัย

  

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการรับประกันภัยที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือ การเปลี่ยนแปลงของระดับความถี่และ
ความรุนแรงของภัยทีบ่ ริษทั ฯรับโอนความเสีย่ ง ทัง้ จากภัยธรรมชาติ ซึง่ เป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงของปัญหา
สิง่ แวดล้อม การกำ�หนดอัตราเบีย้ ประกันภัย การกระจุกตัวของภัยทีร่ บั ไว้ ค่าใช้จา่ ยสูงกว่าสมมติฐานทีก่ �ำ หนดไว้
การจัดสรรเงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยและเงินสำ�รองค่าสินไหมทดแทน   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือ
กรมธรรม์/ผูเ้ อาประกันภัย และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ โดยอาจส่งผลกระทบต่อจำ�นวนค่าสินไหม
ทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
การบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย

  

เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งในด้านนี้ บริษทั ฯ ได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยอย่างละเอียด
และรอบคอบ โดยพิจารณาจากธุรกิจของผู้เอาประกันภัยและลักษณะการใช้งานของรถยนต์ มีการนำ�ข้อมูล
สถิติการเกิดอุบัติเหตุและอัตราสินไหมของรถยนต์แต่ละประเภทมาเทียบเคียงกับข้อมูลของอุตสาหกรรม
รวมถึงการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่รับโอนว่าอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่กำ�หนด  เพื่อลดความเสี่ยงภัยและเป็นแนวทางในการรับประกันภัย
การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสินไหมและการสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการสินไหมให้มีความรัดกุม เป็นธรรม และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดย
ได้ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป คำ�นวณและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ได้รบั อนุญาต มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของเงินสำ�รอง เพื่อพิจารณาปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจส่งผล
กระทบต่อการตั้งเงินสำ�รองของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสำ�รองที่ตั้งไว้เพียงพอสำ�หรับ
ภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต และให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยสอบทานความเหมาะสม
และความเพียงพอของเงินสำ�รองประกันภัย
การบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ
สำ�หรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่บริษัทฯจะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลำ�พัง บริษัทฯได้มี
การจัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกัน ภัยต่อผ่านสัญญาประกัน ภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญา
ล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการทำ�เฉพาะราย  ซึ่งการเลือกผู้รับประกันภัยต่อจะพิจารณาที่ความมั่นคงทางการ
เงินเป็นอันดับแรก เพื่อบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยอย่างเหมาะสม ทั้งในด้าน
ผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ ความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดจากอุบัติภัยรุนแรง ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีก
ข้อหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของบริษัทฯได้ ดังนั้นบริษัทฯจึงจัดให้
มีการกระจายความเสี่ยงภัย ตามหลักวิชาการของการประกัน ภัย เพื่อให้บริษัทฯมีความสามารถรองรับ
เหตุการณ์ ความเสียหายใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย พิบัติภัยต่าง ๆ โดยมีการจัดซื้อสัญญา
ประกันภัยต่อ Excess Of Loss สำ�หรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับประกันภัย
รถยนต์รายใหญ่ในอุตสาหกรรมนั้น ในปี 2558 บริษัทฯได้ซื้อประกันต่อแบบ Excess of Loss โดยจำ�กัดความ
รับผิดชอบสูงสุดของผู้รับประกันภัยต่อให้สูงถึงไม่เกิน 192.50 ล้านบาทต่อ 1 เหตุการณ์ เพื่อเป็นการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯโดยโอนความรับผิดให้กับผู้รับประกันต่อ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความต้องการ
ของประชาชนในการซื้อประกันภัยรถยนต์สำ�หรับความเสียหายจากน้ำ�ท่วมมีเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯไม่สามารถชำ�ระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงกำ�หนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ ให้เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงิน
ทุนได้แต่มีต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ดังนั้น บริษัทฯจึงจำ�เป็นต้องมีเงินกองทุนที่มากพอที่จะรองรับการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และเป็นเงินกองทุนทีส่ ร้างความมัน่ ใจให้กบั
ผู้เอาประกันภัยว่าบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้   นอกจากนี้บริษัทยังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะ
สมตลอดเวลา ทำ�ให้เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม การดำ�รงเงิน
กองทุนทีม่ ากเกินไปอาจทำ�ให้บริษทั ฯเสียโอกาสในการนำ�เงินกองทุนนี้ไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
    ตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง การดำ�รงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยง ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2554  ได้ก�ำ หนดว่า ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษทั ฯ จะต้อง มีอตั ราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนไม่ต่ำ�กว่า ร้อยละ 140 โดยข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558  บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ
541.04 และ บริษัทฯ ยังคงมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนดเป็นจำ�นวนถึง 4,932.25 ล้านบาท

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก ความผิดพลาดในการดำ�เนินงานซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพของ
บุคลากรหรือระบบงานซึ่งหมายรวมถึงระบบการติดตามควบคุม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลของ
ความเสีย่ งดังกล่าวอาจเป็นความเสียหายทีว่ ดั ค่าเป็นจำ�นวนเงินได้  หรือความเสียหายที่ไม่สามารถวัดมูลค่าเป็น
ตัวเงินได้ เช่น ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมี
การจัดทำ�รายงานและประเมินความเสีย่ งจากกระบวนงาน/กิจกรรมหลักของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ประกอบด้วย
กระบวนการหารายได้จากการรับประกันภัย และกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน ซึง่ ผลการประเมินความเสีย่ ง
ได้ถูกนำ�เสนอต่อ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ   ทั้งนี้ ยังได้กำ�หนดให้มี
ระบบการปฏิบตั งิ านและการควบคุมภายใน ภายใต้การกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อลดความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ซึง่ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ จะเป็นผูต้ รวจสอบการปฏิบตั งิ านทุกๆด้าน
รวมทั้งการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�ในการปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ทำ�งาน เพื่อให้เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้น้อยที่สุด นอกจากนี้หน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ยังถือเป็น
ภารกิจสำ�คัญทีจ่ ะต้องติดตาม ควบคุม และประเมินผลด้านปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารอยู่ในระดับ
ที่ควบคุมได้  
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นอกจากนี้ ยังมีการกำ�หนดแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง กำ�หนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ในการ
ดำ�เนินการ กำ�หนดระบบงานทีส่ �ำ คัญ ทัง้ ระบบงานทีบ่ ริษทั ใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก และปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ  เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ และครอบคลุมการหยุดชะงักที่อาจ
เกิดขึน้ ในทุกสถานการณ์ รวมถึง กรณีเกิดเหตุการณ์เป็นเวลานานหรือส่งผลในวงกว้างอีกทัง้ บริษทั ฯยังได้จดั ให้
มีการสื่อสารฝึกอบรมอย่างสม่�ำ เสมอ เพื่อให้บคุ ลากรทุกหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการจัดทำ�แผนรองรับการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับงานทีส่ �ำ คัญของฝ่ายงานที่รบั ผิดชอบ  และมีความเข้าใจ รับทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หากเกิดเหตุการณ์หยุดชะงัก  

5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
นอกเหนือจากรายได้จากการรับประกัน ภัยแล้ว รายได้หลักของธุรกิจประกันวินาศภัยอีกส่วนหนึ่งคือ
รายได้จากการลงทุน ดังนัน้ การนำ�เบีย้ ประกันภัยรับไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนทีส่ งู โดยมีความเหมาะสม
กับระดับความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งสำ�คัญของการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและ
รอบคอบ เนื่องด้วยการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง   อย่างไรก็ดี การลงทุนของบริษัทประกันภัยนั้น บริหารภายใต้
การดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย โดยการลงทุนของ
บริษัทฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันวินาศภัย
อย่า งไรก็ต ามบริษัท ฯมีคณะกรรมการลงทุน เป็น ผู้กำ�หนดเป้าหมาย กรอบนโยบายการลงทุน และ
แผนการลงทุน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการลงทุนยังกำ�กับดูแลการลงทุนของ
บริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ�
ความมั่นคง ให้ ผ ลตอบแทนในอั ต ราที่ เ หมาะสมและสม่ำ � เสมอ และ พิ จ ารณาอนุ มั ติ สั ด ส่ ว นสู ง สุ ด
ที่ ล งทุ น ได้ ในของแต่ ล ะประเภทหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ รายหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง ได้ กำ � หนดคู่ มื อ แนวทางการ
บริห ารการลงทุน อย่า งเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำ�หนดกรอบและทิศทางการลงทุน ในแต่ละปี โดย
ระบุขีดจำ�กัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ ซึ่งพิจารณากำ�หนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย
และสภาพคล่อง โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องดำ�รงไว้ตามกฎเกณฑ์การ
ดำ�รงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯได้ว่าจ้างผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน
คือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด และ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์
จำ�กัดให้เป็นผูบ้ ริหารเงินลงทุนในหุน้ ทุนของบริษทั ฯ บางส่วนโดยกำ�หนดนโยบายการลงทุนของบริษทั ฯ คือลงทุน
ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีรองรับเป็นเกณฑ์
สำ�หรับการลงทุนในหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนัน้ มีปจั จัยเสีย่ งจากกรณีความผันผวนของ
ราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ผลการดำ�เนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์นั้น แต่การลงทุน
ดังกล่าวของบริษัทฯเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริษทั ฯมียอดขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิรวมทัง้ สิน้ 185.8
ล้านบาท ซึ่งแสดงยอดอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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สำ�หรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนีน้ นั้ บริษทั ฯไม่ได้รบั ผลกระทบมากนักเนื่องจาก บริษทั ฯเน้น
การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องคือมีตลาดรอง (Secondary Market)และเป็นการลงทุนระยะยาวหรือ
ถือไว้จนครบกำ�หนด ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารหนีท้ เี่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราผลตอบแทน
ในตลาดก็จะส่งผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของเจ้าของเท่านั้น นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะ
ลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมี Credit Rating ตั้งแต่ A- ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย กำ�หนดให้อยู่ที่เกณฑ์ไม่ต่ำ�กว่า
BBB หรือเทียบเท่า จึงทำ�ให้ความเสี่ยงในด้านการผิดนัดชำ�ระหนี้มีน้อยมาก
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านตลาดก็ยังขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะการเงิน การคลัง ปัญหาทาง
ด้านการเมือง รวมทัง้ ความเชื่อมัน่ ในการลงทุนของนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ  ซึง่ เป็นปัจจัยความเสีย่ ง
ที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่บริษทั ฯ ก็ได้ตดิ ตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้านตลาดเงิน และ ตลาดทุน อย่างใกล้ชดิ
เพื่อจะได้ดำ�เนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที

6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ กลงไว้กบั บริษทั ฯ รวมถึงโอกาสทีค่ สู่ ญ
ั ญา
จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำ�คัญของบริษัทฯคือ ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถชำ�ระค่าสินไหมทดแทน
ให้กับบริษัทได้ และ ตัวแทนหรือนายหน้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายชำ�ระค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงไว้กับ
บริษัทฯ  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการบริหารการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จึงได้ดำ�เนินการ
จัดทำ�มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังนี้
กำ�หนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนอย่างรัดกุม กล่าวคือนอกจากพิจารณาศักยภาพในด้าน
การขายแล้ว บริษทั ฯ ยังพิจารณารวมไปถึงสถานภาพทางการเงิน ประวัตใิ นการประกอบธุรกิจ และความสามารถ
ในการชำ�ระเบี้ย ตลอดจนกำ�หนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำ�ประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ เป็น
ผู้กำ�หนด
จัดตัง้ หน่วยงานติดตามทวงถามเบีย้ ประกันภัยค้างรับ โดยกำ�หนดมาตรการวิธกี ารทวงถามหนี้ และระยะ
เวลาการให้เครดิตที่เหมาะสม ควบคุมไม่ให้ตัวแทน หรือ นายหน้ามีเบี้ยประกันภัยค้างรับเกินกว่าวงเงินที่ได้
รับอนุมตั ไิ ว้  ตรวจสอบระบบบัญชีเบีย้ ประกันภัยค้างรับ และรายงานผลการติดตามทวงถามให้กรรมการบริษทั ฯ
รับทราบทุกๆเดือน กรณีที่เก็บเงินไม่ได้ บริษัทฯ จะดำ�เนินการยกเลิกกรมธรรม์ โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อ
บังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อย่างเคร่งครัด และ มีการ
กำ�หนดมาตรการ   เพื่อจะเพิ่มสัดส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับให้สามารถประเมินราคาตามระเบียบข้อบังคับของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
เร่งรัดและขอความร่วมมือกับตัวแทนมากยิ่งขึ้น

7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  

บริษัทฯ มีช่องทางการจำ�หน่ายหลายช่องทาง   โดยพยายามขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ให้กว้างขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพายอดเบี้ยประกันจากบุคคล ตัวแทน หรือ นิติบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป
ปั จ จุ บั น การประกั น ภั ย รถยนต์ โ ดยอาศั ย ตั ว แทนหรื อ นิ ติ บุ ค คลรายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯอยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า พอใจ
โดยยอดเบี้ยประกันสูงสุดของตัวแทน 10 อันดับแรก เทียบกับมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวมเฉลี่ยทั้งปี 2558 อยู่ที่
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อัตราร้อยละ 27.00 เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้วทีม่ อี ตั ราเท่ากับร้อยละ 26.45โดยในปีปจั จุบนั รายทีส่ งู สุด บริษทั ฯมีอตั รา
พึ่งพิงเบี้ยประกันอยู่ที่ ร้อยละ 5.32 เท่านั้น

8. ความเสี่ยงในด้านการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ ความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริษัทฯ มีฐานข้อมูลลูกค้าเป็นจำ�นวนมากและจัดเก็บอยู่ ในระบบคอมพิวเตอร์   ข้อมูลสำ�คัญและ
ข้อมูลสถิติต่างๆจัดได้ว่ามีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน   ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ที่ทำ�ให้ฐานข้อมูลดังกล่าว
เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหาย เช่น กรณีเกิดอัคคีภัย เกิดน้ำ�ท่วม แผ่นดินไหว ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทฯจึงได้ดำ�เนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำ�แผนรองรับเหตุการณ์
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร โดยมีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รองไว้ที่อาคารสาขาชลบุรี เลขที่
90/353 -356  หมู่ 3 ถนนสายเสม็ด-อ่างศิลา ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ไม่เกิดความเสียหายต่อข้อมูลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้จัดให้มีระบบสำ�รองไฟ (UPS) ไว้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉินระยะสั้นรวมทั้งระบบสำ�รอง
ไฟจากเครื่องผลิตไฟฟ้า (Generator) ในกรณีที่ไฟฟ้าจากสถานีจา่ ยไฟดับเป็นระยะเวลานาน ,จัดให้มรี ะบบสแกน
ลายนิ้วมือก่อนเข้าห้อง และมีการบันทึกการเข้า-ออก ของ เจ้าหน้าที่ วิศวกรระบบ ของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
ที่เข้ามาตรวจสอบการทำ�งานของระบบ   Hardware   และ Software   เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ
ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของฐานข้อมูลลูกค้าไปยัง
แหล่งอื่น บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดมาตรการในการเข้าถึงข้อมูล ในแต่ละลำ�ดับชั้นตามอำ�นาจที่มีการมอบหมาย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก มีการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ป้องกัน
ผู้บุกรุก (Fire Wall) และระบบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยมีการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

9. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำ�นาจกำ�หนดนโยบายการบริหาร
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่กลุ่มตระกูลดุษฎีสุรพจน์ โดย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ถือหุ้นรวมกันใน
บริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.44 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว ทำ�ให้สามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้น
เกือบทัง้ หมดในเรื่องสำ�คัญต่างๆได้ เช่น การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั หรือการขอมติอนื่ ใดทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงให้เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตามบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระและมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมในคณะ
กรรมการบริษัทจำ�นวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพื่อทำ�
หน้ า ที่ ต รวจสอบและพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ร ายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท อีกทั้งยังทำ�ให้การบริหารของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด  10  รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้   วันที  ่ 20  มีนาคม  2558
ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
%
ตระกูลดุษฎีสุรพจน์
12,488,249
62.44
MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED
2,175,000
10.88
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH
2,174,999
10.87
ตระกูลรอดลอยทุกข์
449,352
2.25
ตระกูลอัษฎาธร
252,721
1.26
MR. YUE  KWOK-LEUNG
172,900
0.86
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
160,633
0.80
ตระกูลเริงพิทยา
154,033
0.77
นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก
118,900
0.59
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
100,000
0.50
รายชื่อกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการ หรือการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
อย่างมีนยั สำ�คัญ ดังนี้
                      กลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ  วันที่  20 มีนาคม 2558
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

1. ตระกูลดุษฎีสุรพจน์
2. MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED
3. LeapFrog Thailand Holdings Limited

12,488,249
2,175,000
2,174,999

%
62.44
10.88
10.87

หมายเหตุ    กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ตระกูลดุษฎีสรุ พจน์ มีจ�ำ นวนรวม 10 ท่าน ได้แก่
นายเรืองวิทย์
ดุษฎีสรุ พจน์ จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื    2,569,322   หุน้
นายเรืองเดช
ดุษฎีสรุ พจน์    จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื    2,553,751   หุน้
นางศิวะพร
ดุษฎีสรุ พจน์    จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื    1,500,554   หุน้
นางวิจติ รา
ดุษฎีสรุ พจน์     จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื    1,480,773   หุน้
นางอัญชุลี
คุณวิบลู ย์      จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื    1,479,124   หุน้
      
น.ส.สิณรี ตั น์       ดุษฎีสรุ พจน์     จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื    1,476,754   หุน้
นางสุวมิ ล
ชยวรประภา     จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื   1,426,754    หุน้
นางวัชราวรรณ    ดุษฎีสรุ พจน์    จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื         609    หุน้
นายประเสริฐ      ดุษฎีสรุ พจน์    จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื         365    หุน้
นายประสิทธิ์
ดุษฎีสรุ พจน์    จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื         243    หุน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จำ�นวนกรรมการบริษัทฯ
ที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม
4 ท่าน
1 ท่าน

เป็นสัดส่วนร้อยละ  12.85
เป็นสัดส่วนร้อยละ  12.77
เป็นสัดส่วนร้อยละ   7.50
เป็นสัดส่วนร้อยละ   7.40
เป็นสัดส่วนร้อยละ   7.40
เป็นสัดส่วนร้อยละ   7.38
เป็นสัดส่วนร้อยละ   7.13
เป็นสัดส่วนร้อยละ   0.00
เป็นสัดส่วนร้อยละ   0.00
เป็นสัดส่วนร้อยละ   0.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน  60%  ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล  ซึง่ ได้ถอื ปฏิบตั ิ
อย่างสม่�ำ เสมอตลอดมา
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1.

นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์

2.

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

3. นางสุวิมล ชยวรประภา
4.    นายสจวต  ไมเคิล  แลงด็อน
5.

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์

6.
7.

นางอัญชุลี คุณวิบูลย์
นายอนุชาต ชัยประภา

8. นายวิเศษ ภานุทัต
9. นายสุวิชากร ชินะผา
10. นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน    

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน /
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการลงทุน
กรรมการ (เป็นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ กลุม่ LeapFrog Thailand Holdings
Limited )
กรรมการ /กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการลงทุน  / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และ เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ 1. นายสจวต ไมเคิล แลงด็อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
        บริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ทดแทนตำ�แหน่งกรรมการที่ว่างลงของ
     นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คอลาแฮน ทีไ่ ด้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
    2. รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯอยู่ในหน้ารายนามคณะกรรมการ
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ  ตลอดจนกำ�กับดูแลการบริหารงาน  และติดตามให้มีการนำ�กลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ โดยคำ�นึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
1. มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ
2. มีหน้าที่พิจารณากำ�หนดวิสัยทัศน์และทิศทางของบริษัทฯ ตลอดจนร่วมผลักดันและสนับสนุนวิสัยทัศน์ ให้
เป็นกลยุทธ์และแผนงาน เพื่อส่งเสริมให้กิจการก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีหน้าที่กำ�กับดูแลให้บริษัทฯมีความมั่นคง มีการดำ�เนินงานและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมี
โครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจ
4. มีหน้าที่กำ�กับดูแลภาพรวมเกีย่ วกับการจัดการบริหารความเสี่ยง กำ�หนดความเสี่ยงที่องค์กรรับได้ ตลอดจน
กำ�กับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม
5. มอบหมายอำ�นาจแก่ฝ่ายบริหารให้มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ที่ฝ่ายบริหารได้รับ
6. กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
8. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบลงทุนประจำ�ปี และโครงการลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า20.0 ล้านบาท
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9. กำ�กับดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการ และมีกระบวนการสรรหาและมีแผนการสืบทอดตำ�แหน่งของ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
     10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

อำ�นาจและเงื่อนไขในการลงนามของกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการ 2 ใน 6 คนต่อไปนี้ (นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์  
นางสุวิมล  ชยวรประภา  นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ และนางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน)  ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
2. การออกกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ หนังสือรับรองที่ใช้ ในการประกันตัว การฟ้องร้อง
ต่อสูค้ ดี  และดำ�เนินกระบวนการพิจารณาทัง้ หมด ทัง้ ทางแพ่ง ทางอาญา และทางอนุญาโตตุลาการ การแจ้งความร้อง
ทุกข์ การถอนคำ�ร้องทุกข์ การยื่นขอรับชำ�ระหนี้ ตลอดจนการขอรับ เอาคืน และเข้าครอบครองทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือ
เงินอื่นใดๆจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จากศาลและหรือจากนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆดำ�เนินการชั้นบังคับ
คดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เข้าทำ�และถอนสัญญาประกัน
วางหลักทรัพย์หรือหลักประกัน การชีแ้ จงข้อเท็จจริง โต้แย้งหรืออุทธรณ์ค�ำ วินจิ ฉัยคำ�สัง่ หรือความเห็นของพนักงานเจ้า
หน้าทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ตลอด
จนการชำ�ระค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือเงินอื่นใดเช่า ให้เช่า ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเช่าทรัพย์ ในนามบริษัทให้
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ นางอัญชุลี   คุณวิบูลย์   นายเรืองเดช   ดุษฎีสุรพจน์   นางสุวิมล   ชยวรประภา
นายเรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์ และนางสาวถนอมศรี  สินสุขเพิ่มพูน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัท

จำ�นวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ จำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละรายเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท  ในปี 2558 มีการประชุม รวมทั้งสิ้นจำ�นวน  5  ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
บริษัทฯแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายนามกรรมการ
1.  นายเรืองวิทย์        ดุษฎีสุรพจน์
2.  นายเรืองเดช        ดุษฎีสุรพจน์
3.  นางสุวิมล            ชยวรประภา
4.  นายสจวต  ไมเคิล  แลงด็อน

5.  นายประดิษฐ         รอดลอยทุกข์
6.  นางอัญชุลี           คุณวิบูลย์
7.  นายอนุชาต           ชัยประภา
8.  นายวิเศษ            ภานุทัต
9.  นายสุวิชากร         ชินะผา
10. นางสาวถนอมศรี     สินสุขเพิ่มพูน

การเข้าร่วมประชุม /
หมายเหตุ
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
5/5
5/5
5/5
3/5
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2558
5/5
2/5
5/5
4/5
5/5
5/5
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
1
2
3
4
5

รายนาม
นายสุทิพย์ รัตนรัตน์
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล
นางวีณา
นิรมานสกุล
นายสุรพงศ์ วงษ์ โสภณากุล
นายนุสนธิ นิลวงศ์

เลขานุการบริษัท

ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี บริหารลูกหนี้และ Compliance
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงานและบริการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวถนอมศรี  สินสุขเพิ่มพูน เป็นเลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่ดำ�เนินการในนาม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งจัดทำ�รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำ�ปี ตลอดจน
จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำ�หนด
2. ให้ค�ำ แนะนำ� และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
    ทั้งนี้รายละเอียดของเลขานุการบริษัท อยู่ในหน้ารายนามคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
      (1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
          (ก) ในปี 2558 กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายนาม
บำ�เหน็จกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ รวมค่าตอบแทน
724,748.00
233,750.00
958,498.00
นายเรืองวิทย์
ดุษฎีสุรพจน์
นางสุวิมล
ชยวรประภา
690,000.00
222,500.00
912,500.00
นายประดิษฐ  
รอดลอยทุกข์
783,000.00
252,500.00
1,035,500.00
นายอนุชาต  
ชัยประภา
450,000.00
170,000.00
620,000.00
นายวิเศษ  
ภานุทัต
279,500.00
90,000.00
369,500.00
นายสุวิชากร
ชินะผา
326,000.00
105,000.00
431,000.00
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน
187,500.00
62,500.00
250,000.00
นายสจวต   ไมเคิล แลงด็อน
42,344.00
10,417.00
52,761.00
นางอัญชุลี
คุณวิบูลย์
187,500.00
10,417.00
197,917.00
       (ข) ในปี 2558  มีกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงิน
เดือน โบนัส ค่าครองชีพ จำ�นวน 8 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,233,565.50 บาท  เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
1,033,551.35 บาท
(2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ
         - ไม่มี
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บุคลากร
บริษัทฯมีพนักงานจำ�นวน 2,371 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  โดยแยกออก เป็นพนักงานในฝ่าย
งานต่างๆดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หน่วยงาน   
สำ�นักกรรมการ
ฝ่ายสินไหมรถยนต์
สายงานการตลาด
ศูนย์ Call Center
ฝ่ายประกันภัย Non-Motor
สาขากรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
สาขาภูมิภาค
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายจัดการและศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาระบบงานและบริการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายการลงทุน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ
ฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกัน
ฝ่ายบัญชี
รวม

จำ�นวนคน
5
161
192
211
71
372
962
44
15
22
29
5
41
33
97
74
37
2,371

บริษทั ฯไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนยั สำ�คัญ หรือมีขอ้ พิพาทด้านแรงงานทีส่ �ำ คัญ ในระยะ 3  ปี
ที่ผ่านมา
ผลตอบแทนรวมของพนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น 708,971,133.11  บาท โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้
ที่
ประเภท
จำ�นวนเงิน
1 เงินเดือน            
508,782,321.33
2 ค่าครองชีพ        
22,086,466.42
3 ค่าล่วงเวลา         
24,761,245.37
4 เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
19,835,248.14
5 ค่ารักษาการ          
3,112,039.23
6 ค่าวิชาชีพ         
198,866.66
7 ค่ารับรอง         
1,051,551.96
8 เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
7,229,683.30
9 เงินโบนัส          
121,913,710.70
รวม                    
708,971,133.11
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Compliance Unit

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ด้านทรัพยากร
มนุษย์
และ
สื่อสารองค์กร

ด้านสินไหม

ด้านธุรกิจ &
บริหารภาค

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายสินไหม
รถยนต์
กรุงเทพ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

ด้านการตลาด
และผลิตภัณฑ์

ฝ่ายอะไหล่
และประเมิน
ราคา

ด้านประกันภัย
Non-Motor

พัฒนาระบบงาน

ฝ่ายประเมิน
ราคา
กรุงเทพ

ฝ่ายจัดเก็บ
เบี้ยประกัน

ฝ่ายการลงทุน

กฏหมาย

ศูนย์ข้อมูล
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
          บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ ปัจจัยหลักที่สำ�คัญยิ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย เป็นแรง
ผลักดันและพลังขับเคลื่อนสำ�คัญทีจ่ ะนำ�พาองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืน เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ ทีจ่ ะต้องรักษาและพัฒนาขีด
ความสามารถให้ถงึ ทีส่ ดุ บริษทั ฯ จึงให้ความสำ�คัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพสูง โดยมีเป้าหมายความเป็นผู้นำ�
ด้านบริการ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ทันสมัย
การพัฒนาบุคลากรจึงครอบคลุมทั้งการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีในการทำ�งาน มี
การสร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีการให้ โอกาสในการพัฒนา
ตนเอง (Self Development) และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงาน คือ
การทำ�ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ มีความสามารถ มีทกั ษะและทัศนคติทดี่ ี และเพียงพอสำ�หรับการปฏิบตั งิ าน ตลอด
จนเป็นการเตรียมคนให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมัน่ ตอบรับกับความเปลีย่ นแปลง ความท้าทายในการทำ�งานทีม่ กี ารแข่งขันทางธุรกิจทีร่ นุ แรงมากขึน้ และให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้จัดแบ่งการพัฒนาบุคลากรเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้        
1) การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน (Performance Improvement)
บริษัทฯ มีการกำ�หนดแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำ�ปี (Training Master Plan) ตาม Competency เพื่อ
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ที่พร้อมจะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และพร้อมต่อการ
แข่งขันในทางธุรกิจ หลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม จำ�แนกตามประเภทของ Competency
หรือ ขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
สมรรถนะหลัก ได้แก่ ความสามารถที่ทุกคนในองค์กรพึงมี ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมการทำ�งานขององค์กรและ
ช่วยให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะทำ�ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงาน
สมรรถนะบริหาร ได้แก่ ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรตามระดับตำ�แหน่งงานและบทบาท
ความรับผิดชอบจำ�เป็นทีต่ อ้ งมีในการบริหารตนเอง บริหารงานและผู้ ใต้บงั คับบัญชา เพื่อให้งานสำ�เร็จและสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์กร
สมรรถนะตามสายงาน ได้แก่ ความสามารถ ทักษะด้านวิชาชีพทีจ่ �ำ เป็นในการนำ�ไปปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสำ�เร็จ
ซึง่ จะแตกต่างกันตามลักษณะงาน เป็นการพัฒนาเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับงานโดยตรง เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นมือ
อาชีพของแต่ละสายงานให้มีมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้หลักการเรียนรู้แบบผสมผสานในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่ได้จำ�กัดเฉพาะการเรียนรู้ ในห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น บริษัทฯ ยัง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ด้วยตนเอง (DVD Self Learning) การอบรมในขณะปฏิบัติงาน (Onthe-job-training) การสอนงาน (Coaching) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การแสดงบทบาทสมมุติ
(Role Playing) การเรียนรู้ทางไกลทั่วประเทศผ่านระบบ Web Conference อีกทั้งมีการรับอาจารย์ชาวต่างชาติเข้า
มาเป็นพนักงานประจำ�บริษัทฯ (Full-time Trainer) เพื่อทำ�การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร และมีวิธีการ
พัฒนารูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคลากรของบริษทั ฯ จะได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่าและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่
สำ�หรับในปี 2558 บริษัทฯ มีการอบรมพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 73 หลักสูตร
เท่ากับ 21,015 ชั่วโมง มีจำ�นวนชั่วโมงของการฝึกอบรมพัฒนาให้กับพนักงานเฉลี่ย 8.86 ชั่วโมง/คน/ปี จากจำ�นวน
พนักงานทั้งหมด 2,371 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และมีค่าใช้จ่ายเพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงาน
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เป็นจำ�นวนเงินกว่า 1.56 ล้านบาท
2) การพัฒนาพนักงานกลุ่มกำ�ลังสำ�คัญของหน่วยงาน (Key Person Development)
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญของแต่ละหน่วย
งาน โดยจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก พัฒนาทักษะในการทำ�งานที่
หลากหลาย มีการหมุนเวียนหน้าที่งาน มีการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan :
IDP) ของตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นแผนทีต่ อ้ งจัดทำ�ต่อเนื่องทุกปี มีการเรียนรูง้ านที่ 2 เพื่อเปิดโอกาส
ให้พนักงานแสดงความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในสายอาชีพที่ปฏิบัติ และเพื่อให้สามารถทำ�งาน
แทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่กัน ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่ง
เน้นในความสามารถของพนักงานที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
3) การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพ (Potential Development)
บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของบริษัทฯในอนาคตโดย
ใช้รูปแบบการเจริญเติบโตทางศักยภาพของบริษัทฯ (Growth Potential Development Model) เริ่มจากการกำ�หนด
กรอบหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติในเรื่องสำ�คัญหลักๆ อาทิเช่น การตัดสินใจ พลังขับเคลื่อน การจูงใจ,โน้มน้าว เป็นต้น
ซึ่งจะลงถึงระดับของความสามารถในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นพนักงานและผู้บริหาร
ที่มีศักยภาพสูง โดยมีโครงการพัฒนาพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุให้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีศักยภาพสูง นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีเวทีที่จะแสดงออกถึงศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา
(Case Study) การหาแนวทางแก้ไข และการนำ�มาประยุกต์ ใช้ ด้วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ นอกจากเป็นโอกาส
ที่ดีในการแสดงออกของพนักงานแล้ว ยังสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ�  มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าขององค์กรและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำ�คัญของ
บรรษัทภิบาลที่ดี อันเป็นรากฐานของธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำ�หนดให้จัดทำ�นโยบายบรรษัทภิบาล และจริยธรรมในการ
ดำ�เนินธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มีความสำ�นึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง และมีโครงสร้างการ
   
กำ�กับดูแลและโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
      ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสมดุล
2. มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
3. มีความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
4. มีวิสัยทัศน์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
6. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารกับพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายบรรษัทภิบาล และ
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำ�หนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
ทำ�หน้าที่พิจารณานโยบายด้านบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจที่
ได้มาตรฐาน  และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาอนุมตั ิ และให้เผยแพร่นโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.smk.co.th ภายใต้หัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการ รวมถึงสื่อสารไป
ยังพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้รับทราบ และศึกษาทำ�ความเข้าใจ ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความสุจริต
การปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใช้สิทธิขั้น
พื้นฐานที่พึงได้รับ อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ
ตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและ
การอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
บริษัทฯ ยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนและทัน
ต่อเหตุการณ์ โดยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ และหากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาวาระพิเศษที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
(AGM Checklist) ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำ�ขึ้น ดังนี้   
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด โดยได้แจ้งช่องทางการติดต่อ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.smk.co.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด
• บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความ
เห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด ได้แก่ แบบ ก
แบบ ข และ แบบ ค  (แบบ ค กรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้ระบุเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนรวมถึง
เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน
• บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุวนั เวลา และสถานทีจ่ ดั ประชุมอย่างชัดเจน ระเบียบวาระการประชุม
พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา
หนังสือมอบฉันทะพร้อมวิธีการมอบฉันทะ เอกสารอื่นๆประกอบการประชุม และรายงานประจำ�ปี โดยจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 19 วัน ก่อนการประชุม อีกทั้ง ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
20 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ
ก่อนเข้าร่วมการประชุม
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม โดยให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง
จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยเปิดให้ลงทะเบียน
ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม นอกจากนี้ สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังมีความสะดวก
ต่อการเดินทางของผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากอยูต่ ดิ ถนนใหญ่สามารถเข้าถึงได้งา่ ย และยังรองรับจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วาม
ประสงค์เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ โดยไม่
เสียสิทธิแม้วา่ จะพ้นเวลาการลงทะเบียนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลาการ
ประชุม บริษัทฯ ไม่ทำ�การใดๆที่เป็นการจำ�กัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
• ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 มีกรรมการบริษทั ฯเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 8 ท่าน ซึง่ รวมถึงกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ก็ ได้เข้าร่วม
ในการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องและอยู่ ในความรับผิดชอบ และมี
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 45 ท่าน นับจำ�นวนหุ้นรวมกันได้ 8,595,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.98
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ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน นับจำ�นวนหุ้นรวมกันได้ 2,307,113 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 54 ท่าน นับจำ�นวนหุ้นรวมกันได้
10,902,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.52 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
• ก่อนเริม่ การประชุม ประธานทีป่ ระชุมได้ชแี้ จงหลักเกณฑ์ทงั้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม อาทิ การเปิดประชุม
การออกเสียงลงคะแนน วิธกี ารใช้บตั รลงคะแนน รวมถึงวิธกี ารนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับการลงมติ
ในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็นและให้คำ�แนะนำ�  รวมทั้งใช้สิทธิออกเสียง
ร่วมกันตัดสินใจในประเด็นสำ�คัญต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อาทิ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและการอนุมัติ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นต้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• บริษทั ฯ ได้เปิดเผยมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวันประชุม ตามระยะ
เวลาที่ทางการกำ�หนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบ โดยแจ้งผ่านระบบ SET Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• บริษทั ฯ จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยบันทึกการประชุม การลงมติและข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และนำ�ส่งรายงานยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน
14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.smk.co.th  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำ�ส่งรายงานดังกล่าว
ให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วนั ประชุมอีกด้วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 98.75 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แทนตนได้ โดยมีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมคำ�แนะนำ�ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และเมื่อผูร้ บั
มอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ
ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
• บริษัทฯ ดำ�เนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้กำ�หนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มี
นโยบายที่จะเพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
• กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่
ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาสำ�หรับการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

36 รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

การใช้ข้อมูลภายใน
ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ จึงได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน
จริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ซึง่ ครอบคลุมแนวปฏิบตั ติ อ่
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า/คู่สัญญา คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานทีพ่ งึ ได้รบั ตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิ สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ การพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และการได้รับข้อมูลข่าวสารการดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทัน
ต่อเหตุการณ์ โดยผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกเหนือจากสิทธิข้างต้น
บริษัทฯ ยังยึดมั่นการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างผลประโยชน์ ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และอำ�นวยความ
สะดวกในด้านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้งา่ ย พร้อมทัง้ มุง่ เน้นการพัฒนาบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลา เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง
บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกำ�หนดมาตรฐานการให้
บริการ การจัดการเรื่องร้องเรียน การสำ�รวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมทัง้ การวัดค่าดัชนีความพึงพอใจในบริการ (CSI)
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�มาใช้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า
บริษัทฯ ส่งเสริมการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำ�
หน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในเบื้องต้น ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนจาก
ลูกค้าและประสานงานไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียนสำ�หรับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.smk.co.th  เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้า
พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับพนักงาน โดยถือว่าพนักงานคือทรัพยากรสำ�คัญที่มีส่วนช่วยให้เป้าหมายของบริษัทฯ
บรรลุผลสำ�เร็จ จึงมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
ให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค และจัดให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือให้รางวัล อย่างเหมาะสม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างสม่�ำ เสมอ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริม
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ให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน ตลอดจนรับฟังข้อ
เสนอแนะของพนักงานทุกระดับชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ในการพิจารณาผลงาน บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ ในการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ดชั นีวดั ผลงานเพื่อ
ป้องกันและลดปัญหาข้อโต้แย้งในเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน
บริษทั ฯ กำ�หนดเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายกำ�หนด
อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ�แห่งอื่นๆ รวมทั้งดูแล
ให้มีการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
       บริษทั ฯ มุง่ เน้นให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ การทำ�งานทีด่ ี จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำ�หน้าที่สำ�รวจเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำ�งานของบริษทั ฯ พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยใน
การทำ�งาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือมาใช้
บริการในสถานประกอบการของบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ยังมีหน้าทีจ่ ดั ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความ
ปลอดภัยเพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งมี
การจัดแข่งขันกีฬาสีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสได้ทำ�ความคุ้นเคยกัน
เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจกับเจ้าหนีท้ กุ ประเภทตามหลักจริยธรรม ดำ�รงชื่อเสียงของบริษทั ฯด้วยการปฏิบตั ิ
ต่อเจ้าหนี้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และตามเงื่อนไขสัญญาที่มีไว้กับเจ้าหนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นบริหารกิจการ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการชำ�ระหนี้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อเจ้าหนี้
คู่ค้า/คู่สัญญา
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ /คูส่ ญ
ั ญาอย่างสุจริตและเป็นธรรมโดยกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคูค่ า้ ไว้อย่าง
ชัดเจน และดำ�เนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบและขั้นตอนการจัดหาของบริษัทฯ รวมทั้ง
เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า/คู่สัญญา ตลอดจนไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่
สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า/คู่สัญญา
บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับคู่ค้า/คู่สัญญาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมกิจการของบริษัทฯให้มีความมั่นคงยั่งยืน โดยในปี 2558 บริษัทฯได้มีการส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจของ
คู่ค้า/คู่สัญญา และปฏิบัติต่อคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ อาทิ การจัดทำ�แผนการจ่ายค่าซ่อมอู่
ให้ได้ตามมาตรฐานในระยะเวลา 15 วัน
คู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าตามกรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่กระทำ�การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
ทางการค้า

38 รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ภาครัฐ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ ดำ�เนินธุรกิจตามข้อกฎหมายและประกาศของ
ทางการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกับหน่วยงานทางการ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานทางการร้องขอ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน จัดกิจกรรมที่เป็นการ
ปลูกจิตสำ�นึก และให้ความรูแ้ ก่พนักงานในเรื่องการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำ�ทุกปี   
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักการบรรษัทภิบาลทีด่ ี มีจรรยาบรรณ
ตลอดจนมีแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการดำ�เนินธุรกิจ และข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการทีเ่ หมาะสม บริษทั ฯ จึงได้ก�ำ หนด
“นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และประกาศให้ทราบ
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ นำ�ไปสู่การยอมรับและปลูกจิตสำ�นึกที่ดี และเป็นการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำ�หนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ทีก่ ระทำ�โดยเจตนาสุจริต ให้มคี วามปลอดภัย ไม่ให้ถกู กลัน่ แกล้งจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูล
ไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผูร้ บั ผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างจิตสำ�นึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดให้มีการอบรมและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนการ
อบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน  พร้อมลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น และนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
การรับเรื่องร้องเรียน
ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ เนื่องจากเป็นเรื่องทีก่ ระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำ�หนดเป็นมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้ง
ทีเ่ ป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมีสาระ
สำ�คัญถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานทางการอื่นที่
เกีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ติดตามแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่�ำ เสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ กฎหมาย กฎเกณฑ์
รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

39

และข้อบังคับต่างๆทีบ่ ริษทั ฯ ปฏิบตั นิ นั้ มีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจทีถ่ กู ต้อง
และโปร่งใส
4.1 แนวปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศ มีดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
2. จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คกู่ บั รายงานผูส้ อบ
    

บัญชีในรายงานประจำ�ปี
3. กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ฯและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง

   

ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงาน   

   

ดังนี้
• รายงานเมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• รายงานเป็นประจำ�ทุกสิ้นปี
• ในกรณีกรรมการพ้นจากตำ�แหน่งและได้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการ
ท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานดังกล่าว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

      บริษทั ฯ กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ฯและผูบ้ ริหารส่งแบบรายงานการมีสว่ นได้เสียแก่เลขานุการบริษทั และเลขานุการ
บริษัท จะต้องสำ�เนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงาน
4. กำ�หนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการรับทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป และให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงโดยแสดงจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ ต้นปี
และที่มีการซื้อขายระหว่างปี
5. เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำ�ปี
   

6. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการใน
คณะต่างๆเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้ รูปแบบ และลักษณะค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคน
ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะต่างๆ
8. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ในรายงานประจำ�ปี
9. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลผลการดำ�เนินงาน  ข้อมูลทางด้านการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่การเงิน มีความสำ�คัญต่อผู้ลงทุน บริษัทฯจึงให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
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ครบถ้วน โดยผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย   และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.smk.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ
มอบหมายให้ นางวีณา นิรมานสกุล รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance เป็นผูด้ แู ล
ประสานงาน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-378-7000 ต่อ 7138
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คนซึง่ แต่งตัง้ และถอดถอนโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
    
    

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมี
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารอย่างน้อยกึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะ เพื่อให้มกี ารถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกกรรมการบริษัทฯคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
4. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการ
กำ�กับดูแล และการบริหารงานออกจากกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เลือกกรรมการผู้จัดการ
5. การแต่งตัง้ กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั และข้อกำ�หนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการสรรหา
กรรมการให้ดำ�เนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายนามและอำ�นาจในการลงนามของคณะกรรมการบริษัทฯได้รายงานไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท ในหมวด
โครงสร้างการจัดการ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ  คณะกรรมการชุดย่อย
5.3 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท ในหมวดโครงสร้างการจัดการ
5.4 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ
			 ประธานกรรมการ มีหน้าที่
    

1. เป็นผู้นำ�ของคณะกรรมการในการกำ�กับดูแลกิจการ และมีหน้าที่กำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

    

2. กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการ ประกอบไปด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความสามารถ และมีความสมดุล เพื่อ
นำ�ไปสู่การตัดสินใจที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

    

3. กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการให้ความสำ�คัญกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ทกี่ ระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนดทิศทางขององค์กร

    
    

4. ควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะนำ�เสนอข้อมูล สนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้กรรมการซักถาม และแสดงความเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุป
มติที่ประชุม
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5. กำ�หนดระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจำ�เป็น และความเร่งด่วน และให้
คณะกรรมการได้รับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา
6. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
5.5 บทบาทและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

			กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่
1. เป็นผู้นำ�ของฝ่ายบริหาร
2. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. นำ�เสนอกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานธุรกิจหลัก ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
    

4. บริหารกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี และก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์
และนโยบายของบริษัทฯ ให้เป็นรูปธรรมทางปฏิบัติ

     
     

5. ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�  รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย   สภาพตลาด
และการแข่งขัน
6. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ

    
      

7. นำ�เสนองบประมาณประจำ�ปีและงบลงทุนประจำ�ปีให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ
8. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำ�นาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
กำ�กับอื่นๆ
9. นำ�หลักการบรรษัทภิบาลมาใช้ ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯรวมจำ�นวน 5 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด โดยบริษทั ฯได้ด�ำ เนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่สอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำ�หนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

        2. ประธานกรรมการ เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยกรรมการผู้จัดการ และ
            กรรมการอื่นสามารถร่วมกำ�หนดวาระการประชุมผ่านเลขานุการบริษัทได้
3. การพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั ฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา
ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นรีบด่วน เพื่อให้กรรมการ
มีเวลาที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ
      

4. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้
กรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจำ�เป็น
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        5. กรรมการบริษัทฯ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม จะต้องงดออกเสียง
              ลงมติ
6. ในการประชุมทุกครั้ง จะมีการกำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการจดบันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในหมวดโครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ ในหัวข้อ
คณะกรรมการบริษัท
5.7 การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
           
       

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสำ�คัญของประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาอย่างพอเพียงใน
การปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จึงมีนโยบายกำ�หนดจำ�นวนบริษัท
จดทะเบียนแห่งอื่นที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน
และกำ�หนดให้กรรมการผู้จัดการสามารถไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทแห่งอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท

5.8 การพัฒนากรรมการ
			 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทฯกำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ธุรกิจและการดำ�เนินการด้านต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดย
มีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
• ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
• ข้อมูลด้านนโยบาย และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ
• จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการ
        ดำ�เนินธุรกิจ
			 การพัฒนาและนโยบายการเข้าอบรมของกรรมการ
               คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น
กรรมการ กรรมการชุดย่อย เข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีจ่ ดั อบรมโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำ�นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
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ในปี 2558 มีกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมการสัมมนาและเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ สรุปได้ดังรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
1.  นายอนุชาต  ชัยประภา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ลำ�ดับ วันที่เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา
โปรแกรมการอบรมและสัมมนา
1
24 มิถุนายน 2558
งานสัมมนา “บทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ”
2
3
4

ผู้จัด
สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
27 สิงหาคม 2558
พ.ร.บ. ต่อต้านคอร์รัปชั่นที่คณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
ควรทราบ : IOD Luncheon Briefing กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
4/2015
2,9,16 และ 23 พฤศจิกายน 2558 Advanced Audit Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
Program (AACP 21/2015)
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
24 พฤศจิกายน 2558
หลากหลายประเด็นสำ�หรับกรรมการ
สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ตรวจสอบ

2.     นายสุวิชากร  ชินะผา                 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ลำ�ดับ วันที่เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา
โปรแกรมการอบรมและสัมมนา
1
23 กุมภาพันธ์ 2558
Risk Management Committee
Program  (RMP 6/2015)
2
24 พฤศจิกายน 2558
หลากหลายประเด็นสำ�หรับ
กรรมการตรวจสอบ

ผู้จัด
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

3. นางสาวถนอมศรี    สินสุขเพิ่มพูน        กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
ลำ�ดับ วันที่เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา
โปรแกรมการอบรมและสัมมนา
1
22  มิถุนายน 2558
Board Reporting Program
(BRP17/2015)
2
20 สิงหาคม 2558
CS Sharing ครั้งที่ 3/2558 :
How to improve your CG Practices

ผู้จัด
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

5.9 แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำ�แหน่งงาน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
เรื่องความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำ�แหน่ง และสรรหา
ผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) โดยเฉพาะในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียม
ความพร้อม ของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำ�แหน่งงานหลักที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อผู้
ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นๆ ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก และส่งผลให้ตำ�แหน่งนั้นๆว่างลง
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บริษทั ฯมีแผนการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่งงานบริหารทีส่ �ำ คัญทุกระดับให้เป็นไป
อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯได้ ผู้ บ ริ ห ารที่ ดี แ ละมี ค วามสามารถ โดยมี ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำ�หน้าที่ในการกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อันได้แก่
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน เช่น บุคลากรที่มี
ประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาสร้างความพร้อมให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้น
สูร่ ะดับผูบ้ ริหารในอนาคตได้  โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง  มีการมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย
รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ� และความรอบรู้ ในงานหลายๆด้าน
5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ และ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้ก�ำ หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี ซึง่ ในการประเมินดังกล่าว จะพิจารณาในเรื่องผลประกอบการของบริษทั ฯด้วย เพื่อให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการประเมิน  บริษัทฯจะนำ�มาใช้ ใน
การปรับปรุงประสิทธิผลของการทำ�งานของคณะกรรมการบริษัทฯให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษัทฯต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ
คณะกรรมการได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯทัง้ คณะ ดังรายละเอียด
ในตารางด้านล่างนี้
คะแนน (%)
90-100
80-89
70-79
60-69
ต่ำ�กว่า 60

เกณฑ์ที่ได้
ดีเลิศ

คำ�จำ�กัดความ
มีมาตรฐานและผลงานที่สูงมากไม่จำ�เป็นต้องปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ดีเกินความคาดหวัง มีมาตรฐานและผลงานที่สูงเกินความคาดหวัง
ดีเทียบเท่าความคาดหวัง มีมาตรฐานและผลงานที่ดีตามความคาดหวัง
พอใช้
มีมาตรฐานและผลงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่ต่ำ�กว่า
ความคาดหวัง สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ควรปรับปรุง
มีมาตรฐานต่ำ�กว่าความเพียงพอในการดำ�เนินธุรกิจ ที่มีการ
อย่างเร่งด่วน
แข่งขันสูง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำ�หนดหัวข้อที่ใช้ ในการประเมินคณะกรรมการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หมวดหลัก
ด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลประกอบการในรอบปี  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุม
คณะกรรมการ  4. การทำ�หน้าที่ของกรรมการ  5. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ 6. ความสัมพันธ์
กับฝ่ายจัดการ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้ก�ำ หนดให้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึง่ ได้แก่คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ
ทัง้ คณะ นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ ในการประเมิน จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าทีส่ �ำ คัญของคณะกรรมการแต่ละคณะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหา   ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณา การประเมินดังกล่าว จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการ
บริษัทฯทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย   นอกจากนี้ หัวข้อที่ ใช้ ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 7 หมวดหลัก
ด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 2. วิสัยทัศน์และการกำ�หนดกลยุทธ์   3. การปฏิบัติได้ตามกลยุทธ์
4.  ด้านทรัพยากรบุคคลและการสืบทอดตำ�แหน่ง  5. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 6. การบริหารงานและความ
สัมพันธ์กับบุคลากร  7. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมอันดีงาม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้มีการจัดทำ�จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ข้อมูลไว้บน
ระบบ intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.smk.co.th ภายใต้หัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการ  พร้อมทั้ง กำ�หนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯมีการสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในเรื่องจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่ำ�เสมอ ตลอดจนให้ผู้บริหารมีหน้าที่สอดส่องดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนให้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติ
ตามจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกัน โดยมีการกำ�หนด
ราคาและเงื่อนไขเสมือนทำ�รายการกับบุคคลภายนอก และกำ�หนดให้การทำ�รายการระหว่างกันที่สำ�คัญ ต้องได้รับการ
พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
5.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าบำ�เหน็จกรรมการ และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการโดยคำ�นึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ได้กำ�หนดไว้ โดยพิจารณาร่วมกับ ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีของ
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ผู้บริหารเป็นรายบุคคล ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของบริษัท แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย
ผลการ สำ�รวจค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทชั้นนำ�ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน

คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่   31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร    ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นายเรืองเดช      ดุษฎีสุรพจน์

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. นางสุวิมล         ชยวรประภา

กรรมการบริหาร

3. นายประดิษฐ      รอดลอยทุกข์

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กำ�กับดูแลและให้คำ�ปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรสำ�เร็จ
     ตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำ�หนด
2. ร่วมพิจารณานำ�เสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
3. กำ�กับดูแลให้มีการนำ�กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของบริษัทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. กลั่นกรองงบประมาณประจำ�ปี และงบลงทุนประจำ�ปี และนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
อนุมัติ
5. พิจารณางบลงทุนที่เกินกว่าวงเงินที่กรรมการผู้จัดการมีอำ�นาจอนุมัติ แต่ไม่เกินจำ�นวน 20 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมในปี 2558 จำ�นวน 10 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละ
ท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1. นายเรืองเดช      ดุษฎีสุรพจน์
2. นางสุวิมล         ชยวรประภา
3. นายประดิษฐ      รอดลอยทุกข์

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
10/10
10/10
10/10

หมายเหตุ
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อำ�นาจอนุมัติของกรรมการ
วงเงินอำ�นาจอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ
1. การอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน
คณะกรรมการลงทุนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการลงทุนประกอบด้วย
ทุกประเภท (เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุน้ หุน้ กู้ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่าย
สินเชื่อ ฯลฯ)
การลงทุน
ประเภทเรื่องที่อนุมัติ *

2. การอนุมตั ซิ อ้ื ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์
3. การอนุมัติค่าใช้จ่ายสำ�หรับโครงการ ที่อยู่นอก
เหนือจากงบลงทุน (Investment Budget)
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

เกิน  20 ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

เกิน  20 ล้านบาท

หมายเหตุ   * รายการนอกเหนือจากที่ระบุมานี้   ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นงบดำ�เนินการ
   ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ     ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายอนุชาต      ชัยประภา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิเศษ        ภานุทัต

กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวิชากร     ชินะผา

กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ:    นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ   มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้   โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบ
บริหารความเสี่ยงให้มีความรัดกุม  เหมาะสม ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมาย  ระเบียบปฏิบตั   ิ และข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแล และจัดทำ�รายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทราบ และพิจารณาดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ  หรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำ�นักคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ   มีการประชุมในปี 2558 จำ�นวน 10 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอนุชาต    ชัยประภา
2. นายวิเศษ      ภานุทัต
3. นายสุวิชากร   ชินะผา

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
10/10
10/10
10/10

หมายเหตุ
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(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นายประดิษฐ

รอดลอยทุกข์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายอนุชาต       

ชัยประภา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสุวิชากร      

ชินะผา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:   นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำ�คัญของ
บริษัทฯ การพิจารณาอาจจะพิจารณาร่วมกับกรรมการผู้จัดการและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษาแนวทาง ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ที่เกิด และ/หรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำ�คัญต่อบริษัทฯ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกำ�หนด
3. พิจารณาและทบทวนแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
5. กำ�กับดูแลและติดตามผลการประเมินความเสี่ยงที่สำ�คัญ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ควบคุมการบริหารความเสีย่ ง  พร้อมทัง้ แนวทางในการจัดการความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริษทั ฯและกรรมการ
ผู้จัดการรับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมในปี 2558 จำ�นวน 7 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
2. นายอนุชาต    ชัยประภา
3. นายสุวิชากร   ชินะผา

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
7/7
7/7
7/7

หมายเหตุ

(ง) คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายการลงทุน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์
2. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์
3. นางสุวิมล      ชยวรประภา

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
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4. นายประดิษฐ   รอดลอยทุกข์
5. นายธารา      วนลาภพัฒนา

กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1. กำ�หนดกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และระเบียบวิธีปฏิบัติการ
ลงทุนของบริษัทฯ
2. กำ�กับดูแลกระบวนการตัดสินใจการลงทุน
3. กำ�กับดูแลการลงทุนของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนตามเป้าหมาย
4. กำ�กับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วกับธุรกรรม
การลงทุนของบริษัทฯ
5. กำ�กับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างสม่ำ�เสมอ
คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมในปี 2558 จำ�นวน 10 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการลงทุนแต่ละ
ท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายเรืองวิทย์    ดุษฎีสุรพจน์
9/10
2. นายเรืองเดช     ดุษฎีสุรพจน์
6/10
3. นางสุวิมล        ชยวรประภา
9/10
4. นายประดิษฐ     รอดลอยทุกข์
10/10
5. นายธารา         วนลาภพัฒนา         
10/10

หมายเหตุ

(จ) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายเรืองวิทย์    ดุษฎีสุรพจน์
2. นายเรืองเดช    ดุษฎีสุรพจน์
3. นายประดิษฐ    รอดลอยทุกข์
4. นายอนุชาต      ชัยประภา

ประธานกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา   ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล:  นางสาวถนอมศรี  สินสุขเพิ่มพูน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
      คณะกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการ
สรรหา การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายด้านบรรษัทภิบาลเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี ดังนี้
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1. ด้านสรรหา
• พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
• สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง และมีความต่อเนื่องในการบริหาร
ที่เหมาะสม
2. ด้านค่าตอบแทน
• พิจารณานโยบาย โครงสร้าง และค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการคณะอื่นๆ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
• พิจารณาค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการผู้จัดการ
• พิจารณาการขึ้นเงินเดือน และโบนัสโดยรวมของบริษัทฯ
3. ด้านบรรษัทภิบาล
• พิจารณานโยบายด้านบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจที่
ได้มาตรฐาน
• กำ�กับดูแลให้การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจกำ�กับดูแลตาม
กฎหมาย
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล มีการประชุมในปี 2558 จำ�นวน 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1. นายเรืองวิทย์    ดุษฎีสุรพจน์
2. นายเรืองเดช     ดุษฎีสุรพจน์
3. นายประดิษฐ     รอดลอยทุกข์
4. นายอนุชาต      ชัยประภา

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดนิยามความเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยใช้
เกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์   (ก.ล.ต.) กำ�หนดไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ�  และได้
กำ�หนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
(ก)  ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ให้นบั รวมการถือหุน้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
(ข)  ไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�
หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
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เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
(ง)   ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือไม่เคยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ นื่ คำ�ขออนุญาต
ต่อ ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงการกระทำ�อื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะต่�ำ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี าร
คำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำ�รายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่เริม่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ)  ไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
(ฉ)  ไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อก.ล.ต.
(ช)   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ�  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง (ฌ)  แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ร่วมตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective Decision) ได้
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(2) การสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  และบรรษัทภิบาล  จะพิจารณาจากทักษะ
ที่จำ�เป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำ�นาญเฉพาะด้านที่จำ�เป็นต้องมีในคณะกรรมการ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยได้ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่  ทัง้ นี้
บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีประวัติการทำ�งานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย  มีวิสัยทัศน์  และมีคุณสมบัติดังนี้
• มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
• ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
• ยึดมั่นในการทำ�งานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
สำ�หรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น โดยหลักแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะไม่รับพิจารณารายชื่อผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ 4 บริษัทขึ้นไป
ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำ�หนดให้  บริษัทฯ มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่มิได้ระบุจำ�นวนกรรมการสูงสุดไว้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการจะเป็นผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯหรือไม่ก็ ได้ และในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวน
1 ใน 3 หรือจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ หนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ( 1 ) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ เท่าจำ�นวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากัน เกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
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(5) ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรากฏรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้ถือหุ้น
1. ตระกูลดุษฎีสุรพจน์
2. MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED
3. LeapFrog Thailand Holdings Limited

ณ  วันที่  20 มีนาคม 2558
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

%

12,488,249
2,175,000
2,174,999

62.44
10.88
10.87

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558  
จำ�นวนกรรมการบริษัทฯ
ที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม
4 ท่าน
1 ท่าน

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ พร้อมทัง้ แบบฟอร์ม
การเสนอชื่อกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.smk.co.th
(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผูพ้ จิ ารณาหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ คัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
-- บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย --

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำ�หนดนโยบายดังกล่าวไว้ ในจริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจซึง่ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ และให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนได้ตระหนักและยึดถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนทำ�การซือ้ ขาย โดยให้เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ บั แจ้ง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯรับทราบ
ต่อไป
2. กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร ลงนามรับทราบประกาศที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ที่ กำ � หนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ�การ นับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และ
ให้แจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อนำ�ส่งแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ยังก.ล.ต.ภายในเวลาที่
กำ�หนด รวมทัง้ จัดทำ�บันทึกการเปลีย่ นแปลง สรุปจำ�นวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล
เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งถัดไป พร้อมทั้งมีการแจ้งกรรมการและผู้บริหารให้
รับทราบถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าวนี้ด้วย
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3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นำ�ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ   เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และห้ามทำ�การซื้อขาย
หลักทรัพย์ ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีข่ อ้ มูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
4. กำ�หนดแนวทางและวิธปี ฏิบัติในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของหน่วยงานด้านการลงทุน
อย่างถูกต้อง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษา
ความลับของข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่นำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน
การถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร

รายชื่อ
กรรมการบริษัทฯ
1.  นายเรืองวิทย์   ดุษฎีสุรพจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2.  นายเรืองเดช   ดุษฎีสุรพจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3.  นางสุวิมล   ชยวรประภา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายสจวต ไมเคิล  แลงด็อน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นางอัญชุลี     คุณวิบูลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายอนุชาต   ชัยประภา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่
31/12/2558
จำ�นวนหุ้นที่ถือ เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนจาก
ณ วันที่
เพิ
ม
่
/
(ลด)
อกและ
1/1/2558
จำ�นวนหุ้นที่ถือ หุ้นเรีทีย่อกชำ
�ระ
แล้ว
2,569,322
2,553,751
1,426,754
386,101
1,479,124
-
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10,300
-

2,569,322
2,553,751
1,426,754
396,401
1,479,124
-

12.85%
12.77%
7.13%
1.98%
7.40%
-

รายชื่อ
8.  นายวิเศษ    ภานุทัต
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9.   นายสุวิชากร    ชินะผา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10.  นางสาวถนอมศรี    สินสุขเพิ่มพูน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รองกรรมการผู้จัดการ
11. นายสุทิพย์   รัตนรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายประหยัด    ฐิตะธรรมกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นางวีณา  นิรมานสกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14.  นายสุรพงศ์    วงษ์ โสภณากุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15.   นายนุสนธิ   นิลวงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่
31/12/2558
จำ�นวนหุ้นที่ถือ เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนจาก
ณ วันที่
เพิ
ม
่
/
(ลด)
อกและ
1/1/2558
จำ�นวนหุ้นที่ถือ หุ้นเรีทีย่อกชำ
�ระ
แล้ว
2,465
2,465
0.012%
200
365
3,100
-

-

200
365
3,100
-

0.001%
0.002%
0.016 %
-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ที่บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด ได้รับจากบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2558 เท่ากับ
1,260,000 บาท
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ค่าบริการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรายงานการดำ�รงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)
เพื่อนำ�เสนอรายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำ�หรับงวด 30 มิถนุ ายน
2558 และ 31 ธันวาคม 2558 รวมเท่ากับ 500,000 บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทฯ โดยได้รายงานไว้แล้ว
ในข้อ คณะกรรมการชุดย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่บริษัทฯ ได้จัดทำ�มีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส คำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ดังนี้
• ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเพื่อผล
ประโยชน์ ในการดำ�เนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
• ไม่สนับสนุนการกระทำ�ใดที่เป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย สิทธิทางปัญญา หรือเครื่องหมาย
ทางการค้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ
• กำ�หนดหลักเกณฑ์และการคัดเลือกคู่ค้า/คู่สัญญาอย่างชัดเจน โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนการจัดหา ตลอดจนเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือให้ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า  เจ้าหนี้  และลูกค้า
• ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม และให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ

2. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้กำ�หนด “ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”
ขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำ�หนด คำ�นิยาม แนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้
เกิดความเข้าใจนำ�ไปสู่การยอมรับและปลูกจิตสำ�นึกที่ดีให้บุคลากรทุกระดับ  พร้อมทั้ง ให้มีการลงนามรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการขอการรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตรับรองสถานะของบริษัทฯต่อไป  
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สื่อสารและเผยแพร่ “ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ ให้บริการที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ตัวแทน นายหน้า รวมถึง อู่ในเครือ รับทราบถึงเจตนารมณ์ ในการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึง การมีนโยบายงดรับของขวัญ ของกำ�นัล หรือประโยชน์และสิ่งตอบแทนอื่นใด หรือ
การเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทุกระดับ
อีกทัง้ ยังจัดให้มชี อ่ งทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำ�ทีเ่ ป็นการทุจริตคอร์รปั ชัน่ พร้อม
ทัง้ กำ�หนดให้มมี าตรการรักษาความลับและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้มคี วามปลอดภัย ไม่ให้ถกู กลัน่ แกล้ง
ทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน และมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม โดยมุ่งหวังให้พนักงาน
ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระทำ�โดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผู้ ให้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผู้ ให้ขอ้ มูลไว้เป็นความ
ลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้
ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผูร้ อ้ งเรียนและผู้ ให้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด

การดำ�เนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น
1. รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
     
     
    
    

2. ประมวลผล กลั่นกรองข้อมูล และ กำ�หนดมาตรการเพื่อพิจารณาขั้นตอน วิธีการจัดการ ในแต่ละเรื่อง
และดำ�เนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
3. รายงานผลให้ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือบุคคลอื่น
ตามความจำ�เป็นและเหมาะสมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ จะติดตาม
ผลความคืบหน้าเป็นระยะ กรณีที่เป็นเรื่องก่อความเสียหายต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำ�คัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการ จะต้องรายงานข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน  แจ้งเบาะแส
การกระทำ�ผิด หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ โดยผ่านช่องทางของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข
• หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (Complain Unit) โทร: 02-3787000 ต่อ 7177 - 7181
2. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.smk.co.th หรือที่ http://inet6.smk.co.th/websmk/callcenter.aspx
3. กรอกแบบฟอร์ม แสดงความคิดเห็น ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการผู้จัดการ
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		 โดยส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้
   บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
   เลขที่ 313 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
   เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยจะ
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน โดย
บริษทั ฯ จะตัง้ มัน่ อยูบ่ นหลักของเสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามขอบเขต
อำ�นาจที่เอื้ออำ�นวย
บริษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานในองค์กรสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมกัน ให้เกียรติใน
คุณค่าของความเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกัน ด้วยมองเห็นว่าการพัฒนาคนที่ดีต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อ ความเชื่อมั่น และ
ความเคารพในความเป็นคนของทุกคน โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้
• บริษัทฯ ไม่มีข้อจำ�กัด หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆในการจ้างงาน ด้วยเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ
อายุ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน
• บริษัทฯ มีการจัดทำ�ข้อบังคับด้านแรงงานที่มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์สำ�หรับพนักงาน โดยพนักงานที่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ มีสิทธิ
แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาของตนได้ โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับพนักงานโดยถือว่าพนักงานคือทรัพยากรสำ�คัญทีม่ สี ว่ นช่วยให้เป้าหมายของบริษทั ฯบรรลุ
ผลสำ�เร็จ ตลอดจนเคารพในสิทธิ และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
• ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำ�งานที่ดี จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำ�หน้าที่พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำ�งาน
ของบริษทั ฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำ�งาน และ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน
ตลอดจนจัดทำ�นโยบาย แผนงานประจำ�ปี โครงการ หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำ�งาน หรือ
ความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน
ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จดั โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยของพนักงาน อาทิเช่น โครงการ
รณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนนในองค์กร ที่มีมาตรการให้ผู้ขับขี่และผู้ โดยสารรถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัย
รวมทั้งผู้ขับรถยนต์และผู้ โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ในขณะขับขี่จนกว่าจะถึงที่จอดรถและลงจากรถ เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรตระหนักถึงความปลอดภัยทางท้องถนนและเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขีป่ ลอดภัย  กิจกรรมการซ้อมอพยพ
หนีไฟประจำ�ปีและการสอนวิธกี ารดับเพลิง เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธกี ารป้องกันอัคคีภยั อย่างถูกต้อง และลดการสูญเสีย
กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการสื่อสารกับพนักงานเป็นประจำ�  อย่างต่อเนื่อง ในการให้
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและใส่ใจรักษาสุขภาพ  รวมทั้ง มีการรายงาน
ให้พนักงานทราบเป็นระยะๆ ถึงสถานการณ์ของโรคติดต่อทีก่ �ำ ลังระบาด ตลอดจนให้ขอ้ มูลวิธปี อ้ งกันการติดต่อในเบือ้ งต้น
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• ด้านสวัสดิการ
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการด้านสวัสดิการ ทำ�หน้าที่ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำ�หนดและมีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนร่วมหารือและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ในเรื่องผลตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆของพนักงานเพื่อให้มีความเหมาะสม ตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งจัดให้มีสิทธิประโยชน์
อื่นๆสำ�หรับพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และสวัสดิการเงินกู้พนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปี และได้สร้าง
ห้องออกกำ�ลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้พนักงานสามารถออกกำ�ลังกายในช่วงเย็นหลังเลิกงานได้ พร้อมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพนักงาน อาทิเช่น โครงการ “ลดเสี่ยง ลดอ้วน เพื่อสุขภาพที่ดี Season 3”  
เพื่อปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
• ด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ดำ�เนินนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ มีทกั ษะความสามารถและทัศนคติ
ที่ดีในการปฎิบัติงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมพนักงานตลอดทั้งปีด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับและ
หน้าที่งาน มีทั้งการอบรมภายในบริษัทฯ และการส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของบริษทั ฯ ในการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพและศักยภาพสูง มีการให้ โอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง และผลัก
ดันให้พนักงานได้ ใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด มีการเรียนรูง้ านที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความรู้
ความสามารถเพิม่ เติม เพื่อเพิม่ ศักยภาพในสายอาชีพทีป่ ฏิบตั ิ และเพื่อให้สามารถทำ�งานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีกิจกรรมที่ให้พนักงานมีเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา (Case
Study) การหาแนวทางแก้ไข และการนำ�มาประยุกต์ ใช้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงออกของพนักงานและสร้าง
ความมัน่ ใจและความภาคภูมใิ จให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม นโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ จะทำ�ให้พนักงานพร้อม
รับกับความเปลีย่ นแปลง ความท้าทายในการทำ�งานทีม่ กี ารแข่งขันทางธุรกิจทีร่ นุ แรงมากขึน้   และทำ�ให้พนักงานทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
• การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
• การพัฒนาพนักงานกลุ่มกำ�ลังสำ�คัญของหน่วยงาน
• การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค  พร้อมทัง้ อำ�นวย
ความสะดวกให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้งา่ ย โดยการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ  ช่อง
ทาง online   และแผ่นพับที่จัดเตรียมไว้ตามสาขาต่างๆทั่วประเทศ   ตลอดจนการให้บริการลูกค้าสามารถซื้อประกัน
online ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีศูนย์ Call Center ที่ให้บริการ
รับแจ้งอุบัติเหตุ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือตอบคำ�ถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากทางลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง  
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านบริการ โดยมีการกำ�หนดมาตรฐานการบริการ การจัดสำ�รวจ
ความคิดเห็นของลูกค้า และวัดค่าดัชนีความพึงพอใจในการบริการ (CSI) เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจน
การจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่�ำ เสมอ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในงานบริการ นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้ก�ำ หนด
มาตรฐานการตรวจสอบอุบัติเหตุเร็วภายใน 20 นาที ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคเฉพาะในเขตเทศบาล
โดยหากเกิดความล่าช้าจะชดเชยด้วยการคุ้มครองกรมธรรม์เบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงิน 100,000 บาท  
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจในด้านบริการ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ จึงไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยตรง บริษัทฯ มีการสื่อสารไปยังพนักงานให้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เพื่อกระตุ้นจิตสำ�นึกในเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร อาทิเช่น การปิดก็อกน้ำ�ให้สนิทหลังใช้ การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในช่วงพักกลางวัน
การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิพท์ การปิดแอร์ ในช่วงหลังเลิกงาน และการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด paperless office
เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณการใช้กระดาษขององค์กร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ดำ�เนินการเปลีย่ นหลอดไฟทัว่ ทั้งอาคาร
สำ�นักงานใหญ่เป็นหลอด LED เพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และมุ่งเน้นการเสริมสร้างธุรกิจขององค์กรให้
แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยได้ดำ�เนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดย
รวม ทัง้ ในด้านการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนปลูกจิตสำ�นึกของพนักงานในองค์กรให้เป็นผูท้ มี่ จี ติ อาสาและบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการสำ�รวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของ
บริษัทฯ และสาขาบริษัทฯ ว่าไม่มีผู้ ใด ได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำ�เนินการของบริษัทฯ
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้
• โครงการร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนแผนการบริจาคโลหิตประจำ�ปี 2558 ของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้พนักงานของบริษัทฯเข้าใจถึงความสำ�คัญของการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือ
ผูท้ ตี่ อ้ งการได้รบั โลหิตในยามจำ�เป็นทัว่ ประเทศ และได้จดั ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ของสภากาชาดไทยเป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยมีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้นจำ�นวน 112,800 ซีซี
• โครงการ “สินมั่นคง ส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้ด้อยโอกาส”

บริษัทฯได้ดำ�เนินโครงการเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “สินมั่นคง ส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้ด้อย
โอกาส” โดยรวบรวมสิ่งของบริจาคที่เป็นประโยชน์จากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งเงินบริจาค จำ�นวน
21,000 บาท เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ร่วมกับนิตยสาร Thailand
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Insurance ภายใต้ โครงการ “พี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 12” สนับสนุนเงิน
บริจาค จำ�นวน 20,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านตะโกล่าง เพื่อนำ�ไปใช้ ในการปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล จำ�นวน
2 ห้อง โดยมีพนักงานจิตอาสาจากสาขาสำ�นักงานใหญ่และพนักงานประจำ�สาขาราชบุรเี ดินทางไปร่วมปรับปรุงห้องเรียน
กับชาวบ้านและองค์กรต่างๆที่มาช่วยเหลือด้วย
• โครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี”

บริษัทฯ ริเริ่มกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
ที่ขาดแคลน ภายใต้ชื่อโครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำ�ลังกาย และมีห้องพยาบาลในโรงเรียนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
เพื่อรองรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน สำ�หรับการรักษาพยาบาลในเบือ้ งต้นได้อย่างทัว่ ถึงยิง่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ
ได้ดำ�เนินการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้านคลองชะอม จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดบางเตยใน
จังหวัดปทุมธานี
• กิ จ กรรม “สิ น มั่ น คงมิ นิ
มาราธอน ครั้งที่ 2”
สำ�นักงานภาคเหนือจัดกิจกรรม
เดิน-วิง่ การกุศลเพื่อสุขภาพ “สิน
มั่นคงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2” ณ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่ง
เสริมให้ลกู ค้าและประชาชนทัว่ ไป
ใส่ใจรักษาสุขภาพด้วยการออกกำ�ลังกาย รวมถึงมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำ�นวน 230,000 บาท ให้กับ
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ประสบเหตุภัยธรรมชาติได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นทุนในการซ่อมแซม
โรงเรียน รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• กิจกรรม “สินมั่นคงประกันภัยปันน้ำ�ใจให้น้อง ครั้งที่ 6”
สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับคู่ค้า และอู่ในเครือ
จัดโครงการ “สินมัน่ คงประกันภัยปันน้�ำ ใจให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 6” โดยร่วม
ทำ�บุญทอดผ้าป่าและมอบเงินจำ�นวน 300,000 บาทให้กับโรงเรียน
บ้านโนนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อ
การเรียนการสอนของนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน
ที่เรียนดี ประพฤติดี จำ�นวน 20 ทุน
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• มอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องเล่นสนามและเครื่องกรองน้ำ�ดื่มให้ โรงเรียน

สำ�นักงานภาคใต้รว่ มกับคูค่ า้ มอบเงินสมทบทุนจำ�นวน 215,500 บาท เพื่อจัดซือ้ เครื่องเล่นสนามและเครื่องกรอง
น้ำ�ดื่มให้กับโรงเรียนวัดหนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

สำ�นักงานภาคกลางและภาคตะวันออกจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สร้างอาคารห้องสมุดให้แก่โรงเรียน
บ้านตรอกปลาไหล จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเงินจำ�นวน 224,600 บาท
•

ทอดกฐินสามัคคี ประจำ�ปี 2558

บริษทั ฯร่วมกับสำ�นักงานเขตบางกะปิเป็นเจ้าภาพร่วมในงานทำ�บุญทอด
กฐินสามัคคี ประจำ�ปี 2558 ณ วัดศรีบุญเรือง บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยบริจาค
เงิน จำ�นวนรวม 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ
และพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ให้เจริญสวยงาม
• บริจาคเงินและสิ่งของให้ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง

บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่เป็นประโยชน์มูลค่า 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัด
อ่างทอง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2558 เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าและเด็กด้อยโอกาส
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• สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
บริษัทฯมอบของสนับสนุนให้กับทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
จำ�นวนกว่า 50 ทีม จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของนักเรียน

2558

• สนับสนุนการแข่งขันแรลลี่การกุศลสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี

บริษัทฯร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันกว่า 100
ทีม ในการแข่งขันแรลลี่การกุศลสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2558 ซึ่งจัด
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เส้นทางกรุงเทพ-เพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหารายได้
ช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมายด้านสิง่ แวดล้อมของสภาทนายความ
•

สนับสนุนโครงการ “ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4”

บริษทั ฯสนับสนุนของรางวัลในโครงการ “ค่ายนักประกันวินาศภัยรุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ 4” ซึง่ จัดขึน้ โดยชมรมนักบริหาร
งานบุคคลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นิสิตนักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 2-3 จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมความรู้ด้านประกัน
ภัย เพื่อให้นักศึกษามองเห็นโอกาส และความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพธุรกิจประกันวินาศภัย

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำ�เนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลาก
หลายของผู้บริโภค อาทิเช่น ประกันซ่อมศูนย์   ประกัน 2+3+ ถูกผิดรับเลย และ ประกันสุขภาพตามฟิต พร้อมทั้งมุ่ง
มั่นพัฒนาการให้บริการเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในงานบริการ ได้แก่ ระบบ
Tracking GPS ที่ช่วยระบุพิกัดของพนักงานเคลมที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด ทำ�ให้พนักงานสามารถไปถึงที่เกิดเหตุ
ได้อย่างรวดเร็ว และระบบ SMK Speed App ที่อำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้ารถประกันและรถคู่กรณีของบริษัทฯ
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ให้สามารถแจ้งเคลมผ่านมือถือ smart phone ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีชมรมคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่จัด
กิจกรรมประกวดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรรักการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯในการเป็นผู้นำ�ด้านนวัตกรรม  

การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
บริษัทฯได้มีการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตามที่ได้เขียนรายงานไว้ ในหลักการ 8 ข้อ ข้างต้น

การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มีรายการ-

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
ในปี 2558 บริษัทฯได้ทำ�กิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ตามที่ได้รายงานไว้แล้ว ในหัวข้อ การร่วมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�กับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  โดยได้ก�ำ หนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง เป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินธุรกิจ
และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee : RMC) ทำ�หน้าที่ในการจัดทำ�นโยบาย และ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งกำ�หนดแนวทางในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำ�รายการเกีย่ วโยงกัน การนำ�
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ประโยชน์ ในทางมิชอบหรือไม่มอี �ำ นาจ รวมทัง้ ช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้รวั่ ไหล สูญหาย
หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
ความเป็นอิสระทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายจัดการของบริษัท จะนำ�ผลการตรวจสอบไป
พิจารณาดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพ และฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้จัดให้มีระบบการติดตามการดำ�เนินการของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำ�เสมอ
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำ�หนดขึ้นสอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และนำ�การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise
Risk Management : ERM) มาประยุกต์ ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้   ทำ�ให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำ�เนินงานของบริษทั สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการประกันภัย  ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
และข้อปฏิบัติต่างๆ  รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2558   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559   ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึง่ ครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 ด้าน
ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสีย่ ง การควบคุม การปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและ การประเมินผล  ซึง่ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ มีรายละเอียด ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำ�คัญของระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล โดยได้ ให้ความสำ�คัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และมีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งมีการ
กำ�หนดนโยบาย เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำ�เร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ ใน
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร   และมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยกำ�หนดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการ
อบรม/การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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2. การประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี �ำ หนดไว้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
โดยกำ�หนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ�แผนธุรกิจ
ประจำ�ปี   การบริหารงาน และการปฏิบัติงานประจำ�วัน ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัย
ความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทัง้ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ซึง่ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการประกันภัย
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองและกำ�หนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง โดยจัดให้มีการระบุปัจจัยและเหตุท่มี าของความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะห์จัดลำ�ดับความสำ�คัญของ
ความเสีย่ งรวมทัง้ กำ�หนดมาตรการจัดการทีเ่ หมาะสม มีการติดตาม/ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งงานไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนคูม่ อื อำ�นาจอนุมตั ิ อำ�นาจ
ดำ�เนินการ แบ่งแยกหน้าทีท่ อ่ี าจมีการเอือ้ ให้เกิดการทุจริตออกจากกันและมีการจัดทำ�คูม่ อื /ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม
กับโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)   เพื่อประสานงานและดูแลให้การดำ�เนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
โดยได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และ
ติดตามผล เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม
ทั้งข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการกำ�หนดแผนสำ�รองฉุกเฉินสำ�หรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงกำ�หนดให้มีการซักซ้อมแผนสำ�รองฉุกเฉินอย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุกปี  อีกทั้ง ยังจัด
ให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
5. ระบบการติดตามและการประเมินผล
บริษทั ฯ มีการติดตามและกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชีว้ ดั (KPI) ทีก่ �ำ หนดไว้อย่าง
สม่ำ�เสมอ รวมถึงมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภายนอก อีกด้วย
ฝ่ายตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน ทำ�หน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง  ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่�ำ เสมอ การปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบได้พจิ ารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และปัจจัยเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึงจุดควบคุมทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ โดยแผนการตรวจสอบได้
ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง  ฝ่ายตรวจสอบยังมีกฎบัตรที่ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
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เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ สิทธิในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน มีการกำ�หนด
คูม่ อื การตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทีย่ ดึ ถือได้ ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ท�ำ การตรวจสอบงบการเงินประจำ�งวดบัญชี และให้ความเห็นเกีย่ วกับระบบ
การควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัทฯ รวมถึงประเมินระบบการตรวจสอบภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติ
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทฯ ยังได้มีการกำ�หนด นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์   ศรีมงคลชัย ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ของบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดยการพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ง นางวีณา   นิรมานสกุล ให้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยงานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจ โดย การพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยงานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัทฯ
คุณสมบัติของ นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีดังนี้
การศึกษา		
ปี 2550          : ปริญญาโท MBA. (IT  SMART  Program) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปี 2533           : ปริญญาตรี  คณะบัญชี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินมั่นคงประกันภัย                             
ปี 2544 – 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
ปี 2541 – 2544   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ บลจ.ซิกโก้
ปี 2539 – 2541    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สินอุตสาหกรรม
ปี 2536 – 2539    หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บลจ. แอ๊ดคินซัน
ปี 2533 – 2536    หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบกิจการพิเศษ และติดตามผล ธนาคารศรีนคร จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)
- กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 (สมาคม
   สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย)
- ระบบการป้องกันการทุจริตกับนิติบัญชีศาสตร์ รุ่นที่ 2/57 (สภาวิชาชีพบัญชี)
- Fraud Risk Management and Internal Auditing of Financial Institution (สมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย)
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- IT Governance in a Digital Transformation Era ,สารสนเทศสำ�หรับ KYC/CDD,Get to know COBIT 5
(สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมและกำ�กับการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.))
   

- “Integrated Risk Management & Strategy” การบูรณาการกลยุทธ์กับการบริหารจัดการความเสี่ยง
(สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย)

คุณสมบัติของ นางวีณา นิรมานสกุล หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีดังนี้
การศึกษา		
ปี 2530         : ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2523          : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
เมษายน 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้ จั ด การสายบั ญ ชี บริ ห ารลู ก หนี้ และ Compliance
บมจ.สินมั่นคงประกันภัย                             
ปี 2552 – มีนาคม 2558    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี บริหารลูกหนี้  
บมจ.สินมั่นคงประกันภัย                             
ปี 2543 – 2551    

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
บมจ.สินมั่นคงประกันภัย                             

ปี 2541 – 2542    

รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บมจ.ไทยประกันภัย

ปี 2539 – 2540    

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์  
บมจ.โมเดอร์นโฮมดีเวลลอปเม้นท์                             

ปี 2531 – 2538    

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย

ประวัติการอบรม

- การเรียนรู้สัญญาประกันภัยในแบบนักบัญชีประกันภัย (สมาคมประกันวินาศภัยไทย)
- ก้าวทันบัญชีและภาษี (บริษัท อโยธยาเทรนนิ่ง จำ�กัด)
- ความสำ�คัญของ CFO ต่อกิจการ (บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด)
- การสื่อสารทิศทางการกำ�กับดูแลแก่ผู้บริหารบริษัทประกันภัย (สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมและกำ�กับ
  

การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.))

รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่มีรายการทางธุรกิจที่มีสาระสำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน โดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดำ�เนินงาน
ในปี 2558 บริษัทฯ  มีรายได้รวมจากการรับประกันภัยและจากการลงทุน เท่ากับ 10,093.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 เท่ากับ 490.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.11 เนื่องจากรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจำ�นวน
529.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.80  ในขณะเดียวกันรายได้จากการลงทุนก็ลดลง 39.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.16 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความผันผวนด้านราคาของตลาดหุ้นไทยในปี 2558 ประกอบกับทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ�   ในส่วนของรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 47.25 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 88.66 ล้านบาทในปี
2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.65  สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทฯได้รับค่าบริการข้อมูลจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบ
ภัยจากรถ จำ�กัด  ตามสัญญาการใช้บริการข้อมูลประกันภัยรถยนต์  จำ�นวน 58.52 ล้านบาท ในปี 2558  เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้วถึง 30.44 ล้านบาท  ดังนั้นจึงทำ�ให้ บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2558 เท่ากับ 10,182.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 เท่ากับ 532.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.51
ในด้านรายจ่ายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภทหลักคือ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย และ ค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินงานนั้น ในปี 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำ�นวน 7,839.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27   
ซึง่ ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยหลักคือ ค่าสินไหมทดแทนซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยทีข่ นึ้ อยูก่ บั ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ อาประกันภัย
ในระหว่างปี   สำ�หรับปี 2558 มีจำ�นวน 6,028.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.84 โดยถ้า
พิจารณาอัตราสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.74 เป็น 63.18 สำ�หรับค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินงานมีจำ�นวน 1,198.46 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้น 44.66 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.87
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากการปรับฐานเงินเดือน และจำ�นวนพนักงานที่
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
เมื่อพิจารณาทั้งด้านรายได้ และ รายจ่ายแล้ว จะได้ว่าในปี 2558 บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 886.38 ล้านบาท
ลดลง 87.00 ล้านบาทจากปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.94 คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้นเท่ากับ 44.32 บาท ซึ่งลดลงจาก
ปี 2557 ที่มีกำ�ไรต่อหุ้นเท่ากับ 48.67 บาท
สำ�หรับปี 2558 ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท 209,278 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เจริญเติบโตเพียงร้อยละ 1.90 จากปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ยอดขายรถยนต์ลดลงถึงร้อยละ 9.3
ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ� หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง บรรยากาศการลงทุนไม่สดใส อีกทั้งศรษฐกิจโลก
เติบโตลดลง ล้วนส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ต่ำ�ในปี 2558  และส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย
แต่ บริษทั ฯก็ยงั คงสามารถทีจ่ ะขยายตัวในอัตราทีม่ ากกว่าธุรกิจประกันภัยโดยรวม เนื่องจากความแข็งแกร่งของ Brand
รวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง
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สรุปผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 แยกตามการรับประกันภัยแต่ละประเภท

(หน่วย : ล้านบาท)

ภัยรถยนต์

อัคคีภัย

ภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
2558 2557
2558 2557
2558 2557
(ลด)%
(ลด)%
(ลด)%
เบี้ยประกันภัยรับ
9,037.24 8,866.56 1.93 169.55 149.73 13.24 530.91 416.90 27.35
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
9,020.91 8,844.20 2.00 111.82 95.64 16.92 362.57 265.35 36.64
ค่าสินไหม และ ค่าจัดการสินไหม 5,855.95 5,269.17 11.14 11.73 18.08 (35.14) 129.58 156.62 (17.27)
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน 1,537.42 1,594.54 (3.58) 68.49 49.68 37.86 87.37 137.86 (36.63)
ภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

ภัยทางทะเลและการขนส่ง
เพิ่ม
(ลด)%

2557

เบี้ยประกันภัยรับ

243.06

229.92

5.71

8.41

7.26

15.92

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

180.72

171.30

5.50

4.42

3.92

12.70

30.45

43.22

(29.54)

0.29

0.75

(61.82)

117.32

98.68

18.89

4.60

3.56

28.95

ค่าสินไหม และ ค่าจัดการสินไหม
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน

2558

2557

เพิ่ม
(ลด)%

2558

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี 2558 เบี้ยประกัน ภัยรับของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก
การรับประกันภัยรถยนต์ ในปีนี้บริษัทฯยังคงดำ�เนินนโยบายในการขยายฐานลูกค้าโดยเน้นด้านการขายผ่านตัวแทน
ดีลเลอร์รถยนต์ และ การขยายฐานไปยังลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง   อัตรากำ�ไรขั้นต้นของบริษัทฯลดลงจากร้อย
ละ 7.79 เป็น ร้อยละ 6.37 เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ค่อนข้างต่ำ�  รวมทั้ง
ยอดขายรถใหม่ลดลง จึงทำ�ให้อัตราการเติบโตของรายได้รวมจากการรับประกันภัยมีเพียงร้อยละ5.80 ในขณะที่อัตรา
การเติบโตของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานในปีนี้สูงถึงร้อยละ7.67 เนื่องจากราคาขายปลีก
น้ำ�มันในประเทศลดลง ทำ�ให้มีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางมากขึ้น ปริมาณรถยนต์ ในท้องถนนคับคั่งจึงส่งผลให้มี
อุบัติเหตุทางการจราจรมากขึ้นตามไปด้วย สำ�นักข่าว Associated Press ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ราคาน้ำ�มัน กับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร พบว่า ครึ่งปีแรกของปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำ�มันถูกลง มีตัวเลขการ
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นถึง 14%

ผลการดำ�เนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
การรับประกันภัยรถยนต์
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ในปี 2558 รวม 9,037.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.47 ของเบี้ยประกันภัย
รับรวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.93  บริษัทฯ รับความเสี่ยงภัยไว้เอง 9,020.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 ร้อยละ 2.00   มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีจำ�นวน 5,855.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อย
ละ 11.14   กำ�ไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานเท่ากับ 1,537.42 ล้านบาท ลดลงจากปี
2557 เท่ากับ 57.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ3.58 สาเหตุหลักมาจากรายได้รวมจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเพียง
ร้อยละ 1.93 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว ทำ�ให้ยอดขายรถใหม่ลดลง รวมทั้งค่าสินไหมทดแทนที่เกิด
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ขึ้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.14 เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำ�มันในประเทศลดลง ทำ�ให้มีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางมาก
ขึ้นจึงส่งผลให้มีอุบัติเหตุทางการจราจรมากขึ้นตามไปด้วย   จึงทำ�ให้อัตราค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.37
เป็นร้อยละ 65.04
การรับประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ  มีเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยในปี 2558 รวม 169.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.70 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 13.24 บริษัทฯ รับความเสี่ยงภัยไว้เอง 111.82 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 65.95 มี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีจำ�นวน 11.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 35.14 กำ�ไรจากการรับประกัน
ภัยอัคคีภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานเท่ากับ 68.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 18.81 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 37.86 สาเหตุหลักมาจากในปีนี้ บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางภาคเหนือเหมือนปีที่ผ่านมา
การรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัทฯ  มีเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในปี 2558 รวม 530.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ของเบี้ย
ประกันภัยรับรวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 27.35   บริษัทฯรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 362.57 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 68.29 มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีจำ�นวน 129.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 17.27  
กำ�ไรจากการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานเท่ากับ 87.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557
เท่ากับ 50.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.63 สาเหตุหลักมาจากเบี้ยประกันภัยในปีนี้มีอัตราการเติบโตสูง ส่งผล
ให้บริษัทต้องสำ�รองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นถึง 47.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.03  จึงทำ�ให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้ลดลงถึงร้อยละ 22.03
การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
บริษัทฯ  มีเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นในปี 2558 รวม 243.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของเบี้ยประกันภัย
รับรวมทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ 5.71  บริษทั ฯรับความเสีย่ งภัยไว้เอง 180.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.35
มีคา่ สินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปีจ�ำ นวน 30.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 29.54 กำ�ไรจากการรับประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่นก่อนหักค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานเท่ากับ 117.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 เท่ากับ 18.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.89 สาเหตุหลักมาจากในปีนี้รายได้รวมจากการรับประกันภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74  และ ค่าใช้จ่ายรวมใน
การรับประกันภัยลดลงร้อยละ 13.20 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด มีค่าสินไหมทดแทนน้อยลง
การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บริษัทฯ  มีเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2558 รวม 8.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเบี้ยประกัน
ภัยรับรวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 15.92 บริษัทฯ รับความเสี่ยงภัยไว้เอง 4.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
52.57 มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีจำ�นวน 0.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 61.82 กำ�ไรจากการ
รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งก่อนหักค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานเท่ากับ 4.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 1.03
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.95 สาเหตุหลักมาจากในปีนี้ รายได้รวมจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.14 แต่
ค่าใช้จ่ายรวมในการรับประกันภัยลดลงร้อยละ 19.88
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การลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ลงทุน 11,743.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.0 ของสินทรัพย์รวม
มีสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ในเงินฝากและตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เงินฝากร้อยละ 35.4  พันธบัตรรัฐบาล
หรือตราสารภาครัฐร้อยละ 21.4  หุ้นกู้เอกชนร้อยละ 14.5  หน่วยลงทุนร้อยละ 13.6  หุ้นทุนร้อยละ 15.0  และสินเชื่อ
ร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์ลงทุน ตามลำ�ดับ ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุนส่วนเงินฝากดังกล่าวที่แสดงข้างต้นนับรวมเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอายุครบกำ�หนดต่ำ�กว่า 3 เดือนด้วย
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ�  ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง
ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและราคาสินค้าเกษตร  การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวเล็กน้อยในขณะที่ภาคเอกชน
ยังไม่ลงทุนเพิ่มอย่างมีนัยสำ�คัญ  ตัวช่วยที่สำ�คัญในปีที่ผ่านมาคือภาคการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน
หน้า เศรษฐกิจไทยเติบโตดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า แต่ก็ต่ำ�กว่าที่ตลาดคาดการณ์
สำ�หรับอัตราดอกเบีย้ ในปี 2558 ยังทรงตัวอยูใ่ นระดับต่�  
ำ ด้วยความกังวลเรื่องผลกระทบจากภาวะฟืน้ ตัวเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจในประเทศ กนง. มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สองครั้งต่อเนื่องในเดือนมีนาคม
และเมษายน จากร้อยละ 2.0 เมื่อต้นปี 2558 เป็นร้อยละ 1.5 และทรงตัวอยู่ในระดับดังกล่าวถึงสิ้นปี 2558   สำ�หรับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ได้ปรับตัวลดลงสอดคล้องกับอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ในส่วนอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลระยะกลางถึงยาวลดลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยต้นปี และทำ�จุดสูงสุดของปี 2558 ในไตรมาสที่ 1 เท่ากับระดับ
1,619.77 จุด และปรับตัวลดลงต่อเนื่อง  ดัชนี ณ สิ้นปี 2558 ปิดที่ระดับ 1,288.02 จุดปรับลดลงจาก ณ สิ้นปี 2557
ที่ระดับ 1,497.67 จุด หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14.0 กำ�ไรของบริษัทจดทะเบียนสำ�หรับปี 2558 ต่ำ�กว่าระดับที่นัก
วิเคราะห์คาดการณ์ ในช่วงต้นปี กลุม่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับน้�ำ มันดิบยังได้รบั ผลกระทบจากการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
ของราคาน้ำ�มันในตลาดโลก
ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม 439.46 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการลงทุน
(ดอกเบี้ยและเงินปันผล) 390.67 ล้านบาท และ กำ�ไรจากเงินลงทุน (หรือกำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์) 49.84 ล้านบาท
และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเพื่อค้า 1.04 ล้านบาท  รวมคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ร้อยละ 3.8  (คำ�นวณจากค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นปี 2557 และ 2558) บริษัทฯมีผลตอบแทนรวมจากการ
ลงทุนลดลงจากปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 8.2 สาเหตุจากกำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ด้วยการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่เพิ่มขึ้น รวมกับผลตอบแทนด้านการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯมีการเติบโตของ
สินทรัพย์ลงทุนร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนปี 2557  
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
(1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ  มีสินทรัพย์รวม 14,322.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 4.47
สินทรัพย์ของบริษทั ฯประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ลงทุน ทรัพย์สนิ รอการขาย ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์   สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อนื่ ๆ สินทรัพย์ทมี่ สี ดั ส่วนเปลีย่ นไปอย่างมีนยั สำ�คัญ เมื่อเทียบกับปีทแี่ ล้ว
ได้แก่
สินทรัพย์ลงทุนยอดรวม 11,398.95 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 79.59 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง
424.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.87  สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯประกอบด้วย  เงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำ�หนด 8,036.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.11 ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยมียอดเงินต่ำ�กว่าปีที่แล้ว 417.06
ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4.93 และ เงินลงทุนเผื่อขาย 3,337.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ23.30 ของสินทรัพย์
ทั้งหมด โดยมียอดเงินสูงกว่าปีที่แล้ว 842.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.75 สาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้เงินลงทุนที่จะ
ถือจนครบกำ�หนดมียอดลดลง คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นปี 2558 ปิดที่ระดับ 1,288.02 จุดปรับลดลงถึงร้อย
ละ14.0 ทำ�ให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนฯ จำ�นวน 185.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เมื่อสิ้นปี 2557 จำ�นวน 197.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1,653.28
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(2) คุณภาพของสินทรัพย์
- ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ  มีลูกหนี้-เบี้ยประกันภัยค้างรับ แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างได้ดังนี้
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 – 60 วัน
ค้างรับ 60 – 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน – 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมทั้งสิ้น

751.36
134.62
56.94
24.50
25.69
0.86
993.97

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน 6.40 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม และ
เพียงพอแล้ว โดยพิจารณาจากประสบการณ์ของบริษทั ฯในการรับชำ�ระหนีจ้ ากตัวแทน และมีหลักเกณฑ์ ในการคำ�นวณ
ดังนี้
ลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน 6 เดือนถึง 12 เดือน
ลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน 12 เดือนขึ้นไป

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100

ในปี 2558 บริษัทฯ  มีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ที่ 34.97 วัน ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆของธุรกิจ
การรับประกันวินาศภัย
- เงินให้กู้ยืม
ปัจจุบันบริษัทฯยังคงไม่มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อไปให้แก่บุคคลภายนอก ยังคงมีเพียงนโยบาย
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อกรณีฉุกเฉิน ให้กับพนักงานบริษัทฯเพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยเลือกลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล   พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ  ตั๋วเงินคลัง  ตั๋วเงิน  หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  หุ้นกู้ของบริษัทชั้นนำ�  และหน่วยลงทุน ที่ให้ผล
ตอบแทนดี และมีสภาพคล่อง
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมด และ ได้บันทึกส่วนต่ำ�กว่า
ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จำ�นวน 185.77 ล้านบาท ไว้ ในส่วนของเจ้าของเรียบร้อยแล้ว
สำ�หรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจากร้อยละ 4.22 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 3.74 ในปี 2558
สภาพคล่อง
(1)

กระแสเงินสด

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงานจำ�นวน 1,035.97 ล้านบาท
ส่วนเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุนของปี 2558 มีจำ�นวน 10,444.08 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขายเงินลงทุนที่
เป็นหุ้นสามัญ และหน่วยลงทุนบางส่วนออกไป รวมทั้งมีเงินฝากธนาคารบางส่วนที่ครบกำ�หนด เงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนมีจำ�นวน 11,168.88 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำ�เงินไปลงทุนใน พันธบัตร หุ้นทุน หุ้นกู้
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ เงินฝากธนาคาร รวมไปถึง การลงทุนซือ้ ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการขยายงานเพิม่ สาขา
คิดเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำ�นวน 724.80 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนทั้งหมดนี้บริษัทฯมีนโยบายที่จะ
บริหารเงินให้ได้ผลตอบแทนทีด่ ที สี่ ดุ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ตา่ งๆทีเ่ ปลีย่ นไป
ในระหว่างปี
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการของปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น
340.6 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 344.41 ล้านบาท ลดลง
สุทธิเท่ากับ 29.42 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯเห็นว่าเป็นจำ�นวนทีเ่ หมาะสม เพื่อรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ทพี่ อเพียง
และเหมาะสมกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานในช่วงปลายปี
(2)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 เท่ากับ 1.32 เท่า ซึง่ บริษทั ฯเห็นว่าเป็นอัตราส่วนทีพ่ อเพียง หนีร้ ะยะสัน้
ตัวหลักที่มีผลต่อสภาพคล่องคือค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายซึ่งมียอดเท่ากับ 3,428.5 ล้านบาท บริษัทฯเห็นว่า
สินทรัพย์สภาพคล่อง คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ มีอายุครบกำ�หนด
ชำ�ระคืนที่เหมาะสม และ มีจำ�นวนเพียงพอที่จะจ่ายชำ�ระคืนให้กับหนี้ระยะสั้นนี้ ได้
รายจ่ายลงทุน
ในปีที่ผ่านมา รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินเป็นเงินรวมประมาณ 116.01 ล้านบาท
เป็นการลงทุนในการขยายงานเพิ่มสาขา เพื่อบริการด้านสินไหม และ บริการด้านการรับประกันภัย ดังนั้นจึงต้อง
มีค่าใช้จ่ายลงทุนในการซื้อที่ดินและอาคาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายตกแต่งสำ�นักงานสาขา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส�ำ นักงานต่างๆทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั งิ าน ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การให้บริการทีร่ วดเร็ว และ ลงทุนในการซือ้ รถยนต์มาใช้ ในงานบริการเคลม เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ ทำ�ให้ได้รับกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น
แหล่งที่มาของเงินทุน
-

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนในปีที่ผ่านมา  ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก 2.41 เท่า ในปี 2557 เป็น 2.27 เท่า ในปี 2558  เนื่องจาก ส่วนของเจ้าของในปี 2558
ปรับเพิ่มสูงขึ้น 354.35 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร มียอดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 552.08 ล้านบาท
และ เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดในปี 2558   ทำ�ให้มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน มากกว่าปี 2557 เป็นจำ�นวน 197.73  ล้านบาท
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โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ  ประกอบด้วย
						
ทุนออกจำ�หน่าย และ ชำ�ระแล้ว
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
  กำ�ไรสะสม
     จัดสรรแล้ว
        สำ�รองตามกฎหมาย
     ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ณ 31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
200.00
4.57
427.50
9.76

ณ 31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
200.00
4.97
427.50
10.62

20.00
0.46
20.00
0.49
3,917.80
89.46
3,365.71
83.62
   (185.77)
(4.24)
11.96
0.30
4,379.53
100.00
4,025.17
100.00
บริษัทฯ เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากสำ�นักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ
ว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทประกันภัยจะต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำ�รง
ตามกฎหมาย ไม่ต่ำ�กว่าอัตราร้อยละ 140 โดยข้อมูลของบริษัทฯคือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีอัตราส่วนดัง
กล่าวถึงร้อยละ 541.04 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของอุตสาหกรรม
-

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558  มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ  
17.03 บาท ทำ�ให้กำ�ไรสะสมลดลง 340.6 ล้านบาท ในขณะที่กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558 ที่โอนเข้ากำ�ไรสะสมมีจำ�นวน
886.38 ล้านบาท และ มีรายการผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 6.30 ล้านบาท ที่โอน
เข้ากำ�ไรสะสม นอกจากนั้นในปีนี้ส่วนต่ำ�กว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ มีจำ�นวน
ลดลงจาก ส่วนเกินทุนฯ 11.96 ล้านบาทในปี 2557 เป็นส่วนต่ำ�กว่าทุนฯ 185.77 ล้านบาทในปี 2558 จึงทำ�ให้ภาพรวม
โดยสรุปส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 354.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.80
-

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจำ�นวน 9,943.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.98 ล้านบาทจากปีที่แล้ว หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.67 หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานตามสภาพปกติของการดำ�เนินธุรกิจโดยทั่วไป
ได้แก่ เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ หนี้สินสำ�รองเบี้ยประกันภัย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และ หนี้สินอื่น
-

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั ฯมีคดีทถี่ กู ฟ้องร้องจากการเป็นผูร้ บั ประกันภัย โดยมีทนุ ทรัพย์ถกู ฟ้องประมาณ 1,029 ล้านบาท
ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยทุกคดีเป็นคดีที่เกิดจากการดำ�เนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็
ตามบริษัทฯได้บันทึกสำ�รองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นประมาณ 223 ล้านบาท (ตามความรับผิดในทุนประกันตาม
กรมธรรม์) เข้าในงบกำ�ไรขาดทุนเรียบร้อยแล้วทั้งจำ�นวน
การดำ�รงอัตราส่วนเงินกองทุนตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
บริษทั ฯมีการจัดสรรเงินสำ�รองตามทีก่ �ำ หนดไว้ ใน มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ดังนี้
-  ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯมีหนีส้ นิ สำ�รองเบีย้ ประกันภัยจำ�นวน 5,109.27 ล้านบาทซึง่ คำ�นวณตามข้อกำ�หนด
ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการจัดสรรเงินสำ�รองเพื่อการเสี่ยงภัย
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-  ณ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีสำ�รองค่าสินไหมทดแทน และ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย รวมทั้งสำ�รองค่า
สินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) รวมทั้งสิ้น 3,428.51 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาส่วนของเจ้าของ ซึ่งก็คือเงินกองทุนของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าในปี 2558 มีจำ�นวนเท่ากับ 4,379.53
ล้านบาท  ซึง่ ถ้าพิจารณาตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง การดำ�รงเงินกองทุนของบริษทั ประกันวินาศภัยตามระดับความ
เสี่ยงลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554  ที่ได้กำ�หนดว่าบริษัทฯจะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ำ�กว่าร้อย
ละ 140  สำ�หรับข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ 541.04 และ บริษัทฯ ยังคงมีเงิน
กองทุนส่วนเกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนดเป็นจำ�นวนถึง 4,932.25 ล้านบาท
สำ�หรับอัตราส่วนสำ�คัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจประกันภัยคือ อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยทั่วไป
อัตราที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่างร้อยละ 65 ถึง 70 สำ�หรับบริษัทฯมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 63.18 ซึ่งบริษัทฯเห็นว่าจัดอยู่ใน
เกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกว่าบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์ด้วยกัน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด(มหาชน) รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีในการจัดทำ�   รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ฯได้จดั ให้มี และดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อ
ให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน  
ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้กำ�กับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน
และกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระสำ�คัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      (นายเรืองวิทย์  ดุษฎีสุรพจน์)
           ประธานกรรมการ
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(นายเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์)
   ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด(มหาชน)
บริษทั ฯได้มกี ารประเมินความเสีย่ งซึง่ อาจกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วย  นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์  เป็นประธานคณะกรรมการ นายอนุชาต  ชัยประภา และ นายสุวิชากร  
ชินะผา เป็นกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ก�ำ หนดนโยบายบริหารความเสีย่ งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
และให้หน่วยงานบริหารความเสีย่ งทำ�หน้าที่ในการนำ�นโยบายทีก่ �ำ หนดไว้ไปสื่อสารและกำ�กับดูแลให้เกิดการปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีก่ �ำ หนด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ  ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ได้
ในปี  2558  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม รวม 7  ครั้ง โดยมีวาระสำ�คัญ ดังนี้
1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำ�ปี 2558
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณาแผนบริหารความเสีย่ งของคณะทำ�งานบริหารความเสีย่ ง ซึง่ สรุปมา
เพื่อเสนอแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรการกำ�กับอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำ�เนินไปอย่าง
มั่นคง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้   บริษัทต้องดำ�รงเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจ
2. การประเมินความเสี่ยง/การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประเมินและกำ�หนดการบริหารความเสีย่ ง มีการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์   ด้านประกันภัย  ด้านปฏิบัติการ
ด้านการตลาด/การลงทุน  ด้านสภาพคล่อง  และด้านเครดิต  
3. การกำ�กับดูแลและติดตามผลการประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�ำ กับดูแลและติดตามผลการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญที่อาจส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯ  พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางและกลยุทธ์
โดยจัดให้มกี ารประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกไตรมาส เพื่อบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีบ่ ริษทั ฯ ยอมรับได้
ซึ่งนำ�ไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของระบบ
การบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในพร้อมทัง้ แนวทางในการจัดการความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
และกรรมการผู้จัดการ ทราบ
5. การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้ทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติและฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ได้นำ�การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อทำ�การประเมินปัจจัยเสี่ยง และกำ�หนดแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  เป็นประจำ�ทุกปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
การดำ�เนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ

             
      
            

    นายประดิษฐ   รอดลอยทุกข์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
       1   กุมภาพันธ์  2559
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั สินมัน่ คงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน   คือนายอนุชาต   ชัยประภา  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   นายวิเศษ  ภานุทัต  และ
นายสุวชิ ากร  ชินะผา   เป็นกรรมการตรวจสอบ  และนายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ  โดยมีนโยบายเน้นการ
ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี  
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 10  ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้
1.

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำ�ปีก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่า ปฏิบัติถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.

สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับส่วนงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่อง
ของการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรัว่ ไหล
การสิน้ เปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ

3.

สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามระบบงานที่กำ�หนดไว้
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.

สอบทานแผนงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำ�ปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว การสอบทาน
ปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบตามข้อแนะนำ�และติดตามการดำ�เนินการแก้ไขตามรายงานผล
การตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญเพื่อก่อให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

5.

ประเมินคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ

6.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการดำ�เนินงานของตนเองสำ�หรับปี 2558  ผลของการประเมินอยู่ในระดับ
ที่พอใจและได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับข้อมูลได้ โดยไม่จำ�กัดและมีการปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ ส่วนงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า   บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

นายอนุชาต ชัยประภา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั สินมัน่ คงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำ�ไรขาดทุน งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ              
งบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ จำ � นวนเงิ น และ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ ลื อ กใช้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมถึ ง                                      
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก                                        
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงานและกระแส
เงินสด สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั สินมัน่ คงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  สมใจ  คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์
      เงินลงทุนเพื่อค้า
      เงินลงทุนเผื่อขาย
      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
      เงินลงทุนทั่วไป
   เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6
7
8

9
9
9
9
10
11
12
13
14
15

2558

(หน่วย: บาท)
2557

344,410,467
74,572,024
987,567,305
184,239,442

373,833,353
73,296,915
953,353,330
180,448,814

9,633,600
3,337,778,838
8,036,988,948
7,137,400
7,407,683
7,200,000
596,804,014
18,343,853
429,688,488
281,005,494
14,322,777,556

11,025,120
2,495,485,583
8,454,046,033
7,137,400
6,568,568
9,314,848
517,290,841
18,917,912
365,158,188
243,564,581
13,709,441,486

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2558

(หน่วย: บาท)
2557

102,275,671
113,118,146

141,608,645
100,422,586

3,428,512,450
5,109,270,566
193,861,644
996,210,637
9,943,249,114

3,392,665,820
4,963,195,109
177,278,779
909,097,085
9,684,268,024

200,000,000

200,000,000

200,000,000
427,500,000

200,000,000
427,500,000

21

20,000,000
3,917,795,117

20,000,000
3,365,713,857

9

(185,766,675)
4,379,528,442
14,322,777,556

11,959,605
4,025,173,462
13,709,441,486

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
   สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
   สำ�รองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
   ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว  
      หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
   ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
- ส่วนเกิน (ต่�ำ กว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

16
17
18
19
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
   ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
   เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
รายได้อื่น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
เงินสมทบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
22
22

22
22
22
22
22, 23

(หน่วย: บาท)
2557

2558

9,541,602,146 9,034,362,950
112,728,669
90,283,150
9,654,330,815 9,124,646,100

6,027,998,447
1,492,269,393
192,789,123
126,084,463
1,198,455,422
9,037,596,848
616,733,967
390,668,596
49,836,879
(1,044,710)
88,658,392
1,144,853,124

5,487,848,604
1,445,894,590
177,315,146
129,255,494
1,153,792,186
8,394,106,020
730,540,080
360,479,904
118,215,046
(214,060)
47,247,309
1,256,268,279

(22,849,132) (22,201,030)
31
(24,811,415) (24,001,287)
(10,292,609) (10,551,469)
1,086,899,968 1,199,514,493
14   (200,519,390) (226,136,320)
886,380,578 973,378,173

27

44.32

48.67

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
   ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

2558

(หน่วย: บาท)
2557

886,380,578

973,378,173

(247,157,849)
49,431,569

108,242,641
(21,648,529)

(197,726,280)

86,594,112

7,875,852
(1,575,170)

-

6,300,682

-

(191,425,598)

86,594,112

694,954,980

1,059,972,285

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
กำ�ไรสะสม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย

ยังไม่จัดสรร

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
กำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

200,000,000
200,000,000

427,500,000
427,500,000

20,000,000
20,000,000

2,687,335,684
(295,000,000)
973,378,173
973,378,173
3,365,713,857

(74,634,507)
86,594,112
86,594,112
11,959,605

3,260,201,177
(295,000,000)
973,378,173
86,594,112
1,059,972,285
4,025,173,462

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
กำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี (ขาดทุน)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

200,000,000

427,500,000

20,000,000

11,959,605

200,000,000

427,500,000

20,000,000

3,365,713,857
(340,600,000)
886,380,578
6,300,682
892,681,260
3,917,795,117

4,025,173,462
(340,600,000)
886,380,578
(191,425,598)
694,954,980
4,379,528,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(197,726,280)
(197,726,280)
(185,766,675)

งบกระแสเงินสด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์
   เงินให้กู้ยืม
   เงินฝากสถาบันการเงิน
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไป
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์
   เงินให้กู้ยืม
   เงินฝากสถาบันการเงิน
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(หน่วย: บาท)
2557

9,902,689,400
(47,920,403)
(5,663,306,756)
(434,218,962)
(1,430,426,186)
(322,672,030)
275,809,505
125,328,506
85,234,697
(1,196,175,035)
(258,369,793)
1,035,972,943

9,516,441,289
(49,554,002)
(4,980,471,541)
(414,546,426)
(1,406,662,316)
(302,246,611)
286,218,256
84,640,950
42,005,001
(1,124,991,959)
(230,988,134)
1,419,844,507

6,675,303,780
2,313,316
3,763,353,957
3,113,560
10,444,084,613

5,907,095,312
1,534,332
4,088,786,340
6,309,208
10,003,725,192

(8,297,175,848)
(3,152,431)
(2,752,541,663)
(116,010,500)
(11,168,880,442)
(724,795,829)

(6,445,080,573)
(200,000)
(4,563,353,957)
(79,939,793)
(11,088,574,323)
(1,084,849,131)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(340,600,000)
(340,600,000)
(29,422,886)
373,833,353
344,410,467

(หน่วย: บาท)
2557
(295,000,000)
(295,000,000)
39,995,376
333,837,977
373,833,353

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั สินมัน่ คงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ �ำ เนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ เี่ ลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และจัดทำ�ขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย (“คปภ.”) การแสดง
รายการในงบการเงินนี้ ได้จดั ทำ�ขึน้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน
บริษทั ฯได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบับใหม่ทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพื่อให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบ
อย่ า งเป็ น สาระสำ � คั ญ ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บางฉบั บ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญซึ่งฉบับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบั บ ปรั บ ปรุ ง นี้ กำ � หนดให้ กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ร ายการกำ � ไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับ
รู้รายการดังกล่าวทันทีในงบกำ�ไรขาดทุน หรือในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ ในงบกำ�ไรขาดทุน
ก็ ได้
บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี
ปัจจุบันจากการรับรู้ทันที ในงบกำ�ไรขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันที ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินงวดก่อน จึงไม่มีการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน
ที่นำ�มาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนได้ ใช้นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้น
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง
2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพื่อให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดัง
กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำ�หนดรายงานทางการเงินสำ�หรับสัญญาประกันภัย
ที่ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ และเพื่อจำ�กัดการ
แก้ไขวิธีการบัญชีสำ�หรับสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกีย่ วกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จ ทัง้ นีม้ าตรฐานการรายงานทางการเงินนีม้ ขี อ้ กำ�หนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
โดยระบุและอธิบายถึงจำ�นวนเงินทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูร้ บั ประกันภัยและไม่อนุญาต
ให้มีการบันทึกสำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่ยังมิได้เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และกำ�หนดให้มีการ
ทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ จากการประกันภัยทีร่ บั รูแ้ ล้วและการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญา
ประกันภัยต่อ ทัง้ นีม้ าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว มีการยกเว้นข้อกำ�หนดบางประการทีก่ �ำ หนดให้
ผู้รับประกันภัยปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานฉบับอื่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงข้อกำ�หนดที่ให้ผู้รับประกันภัย
พิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสำ�หรับสัญญาประกันภัย
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินสำ�หรับปีทเี่ ริม่ ใช้และยังไม่สามารถสรุปผล
ได้ ในขณะนี้
4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัย
ต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกัน ภัย และปรับปรุงด้วย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเบี้ยประกันภัยเป็นรายการรับ
ล่วงหน้าและจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบคำ�ขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ ในงวดที่ได้ ให้บริการ
ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำ�หรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี
จะบันทึกเป็นรายการรับล่วงหน้า และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็น
          
รายปี
(ค) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
(ง) เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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(จ)

กำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(ฉ) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำ�ระ
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้ โอนความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว
(ข) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจ่ายสำ�หรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี
                จะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็น
รายปี
(ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกัน
ภัยต่อ ซึง่ แสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และรายการปรับปรุง
ค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น
(ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรูเ้ มื่อได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำ�นวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่
เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้
เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกันต่อตามจำ�นวนที่ได้รับแจ้ง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการ
เบิกใช้
4.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าสุทธิ
ทีจ่ ะได้รบั โดยบริษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บ
เงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ
             ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทีต่ ง้ั เพิม่ (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี
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4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก)   สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำ�นวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำ�ที่วาง
ไว้จากการรับประกันภัยต่อ และสำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทน
ค้างรับ และรายการค้างรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญ โดยบริษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิด
ขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของ
เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สำ�รองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อ
ทีเ่ กีย่ วข้องของสำ�รองเบีย้ ประกันภัย และสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการคำ�นวณสำ�รองประกันภัย
(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำ�นวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำ�ที่
บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ
ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายในการนำ�จำ�นวนทีร่ บั รู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจ่ายชำ�ระจำ�นวนทีร่ บั รู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจ
ที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำ�ระหนี้สิน
4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเมื่อได้
จำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำ�กว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทำ�การ
สุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเป็นอีกประเภทหนึง่ บริษทั ฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
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เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ได้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก
ในงบกำ�ไรขาดทุน
4.7 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมสำ�หรับผล
ขาดทุนทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจ้ ากประสบการณ์
โดยการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม(ลด) บันทึก
บัญชีเป็นค่าใช้ จ่ายในระหว่างปี
4.8 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สนิ รอการขายแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ทรัพย์สนิ รอการขายดังกล่าวหมายถึง
(1) ทรัพย์สินที่ตกเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากการรับชำ�ระหนี้ (2) ที่ดินเพื่อใช้ดำ�เนินธุรกิจซึ่งปัจจุบันมิได้
ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว
4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้
อาคาร
- 20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงานเช่า
- 5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
- 3 ปี และ 5 ปี
ยานพาหนะ
- 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจาก
การจำ�หน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ ในงบกำ�ไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  (ถ้ามี)
ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้
ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จ�ำ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี
4.11 สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำ�นวนทีจ่ ะจ่ายจริง ส่วนสำ�รองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รบั
การแจ้งคำ�เรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำ�นวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณ
การของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ทเี่ กีย่ วข้อง
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บริษทั ฯได้ตงั้ สำ�รองเพิม่ เติมสำ�หรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้มกี ารรายงานให้บริษทั ฯ ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึง่ คำ�นวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำ�นวณ
จากประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอนาคตสำ�หรับความ
สูญเสียทีเ่ กิดขึน้ แล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทัง้ จากรายการความสูญเสียทีบ่ ริษทั ฯ ได้
รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี
4.12 สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และสำ�รองความเสี่ยงภัย
ที่ยังไม่สิ้นสุด
(ก) สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ค�ำ นวณจากเบีย้ ประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ
ด้วยวิธีการดังนี้
การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว -   ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่
การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มี     กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะ
เวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอิสรภาพ
-   ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่
    กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
การประกันภัยอื่น
-   วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
(ข)

สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำ�รองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด เป็นจำ�นวนเงินทีบ่ ริษทั ฯจัดสรรไว้เพื่อชดใช้คา่ สินไหมทดแทนที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตสำ � หรั บ การประกั น ภั ย ที่ ยั ง มี ผ ลบั ง คั บ อยู่ ซึ่ ง คำ � นวณโดยวิ ธี ก ารทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับ
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ หากมูลค่าของสำ�รองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดสูงกว่าสำ�รอง
เบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ บริษทั ฯจะรับรูส้ ว่ นต่างและแสดงรายการสำ�รองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่
สิ้นสุดในงบการเงิน
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษทั ฯมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึง่ บริษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานสำ�หรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯจัดให้มโี ครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่
โครงการเงินรางวัลการปฎิบัติงานครบกำ�หนดระยะเวลา
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บริษทั ฯคำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระได้ท�ำ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำ�ไรขาดทุน
4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มตี วั ตนของบริษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯรับรูข้ าดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทร่ี บั รู้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทั ฯจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นน้ั
และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รู้ ในงวดก่อนก็ตอ่ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการที่
ใช้กำ�หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตาม
บัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ
จะบัน ทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยรับรู้ไปยังงบกำ�ไรขาดทุนทันที
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณ
จากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไป
ได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯจะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้
หักภาษี
บริษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและ
จะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯจะไม่มกี �ำ ไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
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4.16 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทฯที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วม
ในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สิน ยกเว้นในกรณีที่ ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯจะประมาณมูลค่า
ยุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำ�มาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2
ใช้ขอ้ มูลอื่นทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3
ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของ
มูลค่ายุตธิ รรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรม
แบบเกิดขึ้นประจำ�

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การในเรื่องทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำ�นวนเงิน
ที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและอายุของ
หนี้ที่คงค้าง
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5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าว
มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่นั้น
จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ได้ ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการ
เงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรที่ใช้ ในแบบจำ�ลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยู่ในตลาด โดยคำ�นึงถึงความเสีย่ งด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ ในการคำ�นวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำ�ดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม
5.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้
ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเมื่อมีความเป็นไป
ได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯจะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้
              ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.6 สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯต้องประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงาน
ความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่บริษทั ฯยังไม่ได้รบั รายงาน (Incurred but
not reported - IBNR) ซึง่ ต้องใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ
โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ ในวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึง่ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำ�ระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน
เฉลีย่ จำ�นวนครัง้ ของค่าสินไหม เป็นต้น ในการคำ�นวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้ จะทำ�การ
วิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นกั คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึง่ เป็นผูท้ มี่ ี
ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯเป็นผู้วิเคราะห์
อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตก
ต่างกับที่ได้ประมาณการไว้
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5.7 สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ ไม่สิ้นสุด
สำ�รองประกันภัยสำ�หรับความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดคำ�นวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่ง
การประมาณเงินสำ�รองดังกล่าวจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและ
ประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น
อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลีย่ นแปลงในจำ�นวนพนักงาน
เป็นต้น
5.9 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วทำ�ให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำ�นวนที่ได้
บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำ�หนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
     ครบกำ�หนดเกินกว่า  3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
     เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการใช้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2558
35,457,804
253,952,663
3,872,791,663
4,162,202,130

(หน่วย: บาท)
2557
30,616,037
288,217,316
4,883,603,957
5,202,437,310

(3,790,000,000) (4,800,000,000)
(27,791,663) (28,603,957)
344,410,467
373,833,353

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ�และเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
ร้อยละ 0.13 ถึง 1.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.13 ถึง 3.70 ต่อปี)
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7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับ จำ�แนกอายุตามเงินต้นที่
ค้าง–ชำ�ระนับตั้งแต่วันครบกำ�หนดชำ�ระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
จากผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60  วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

451,008
129,858
39,266
2,798
622,930
622,930

2558
จากตัวแทนและ
จากการรับ
รวม
นายหน้าประกันภัย ประกันภัยต่อ
750,535,624
822,163 751,357,787
134,144,477
20,770 134,616,255
56,779,840
27,385 56,937,083
24,447,046
18,361 24,504,673
25,687,555
- 25,690,353
859,921
859,921
992,454,463
888,679 993,966,072
(6,398,767)
- (6,398,767)
986,055,696
888,679 987,567,305
(หน่วย: บาท)

จากผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60  วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

211,537
824,000
21,588
82,566
1,139,691
1,139,691

2557
จากตัวแทนและ
จากการรับ
รวม
นายหน้าประกันภัย ประกันภัยต่อ
709,910,274
2,276,445 712,186,719
137,497,848
12,058 137,721,443
54,533,632
16,441 55,374,073
26,371,230
- 26,392,818
28,336,393
- 28,418,959
1,380,957
1,380,957
958,030,334
2,304,944 961,474,969
(8,121,639)
- (8,121,639)
949,908,695
2,304,944 953,353,330

สำ�หรับเบีย้ ประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษทั ฯได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบีย้ ประกันภัย โดยหนีท้ เี่ กินกว่ากำ�หนดรับชำ�ระ บริษทั ฯได้ด�ำ เนินการตามกฎหมายกับตัวแทน
และนายหน้าเป็นกรณีไป
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8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
(หน่วย: บาท)
2558
2557
2,697
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
10,324,463
16,462,564
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อสุทธิ
173,914,979 163,983,553
สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
184,239,442 180,448,814
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจำ�แนกอายุ
ตามเงินต้นที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้
		
2558
10,036,000
288,463
554,400
10,878,863
(554,400)
10,324,463

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อสุทธิ

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(หน่วย: บาท)
2557
13,917,823
2,544,741
554,400
17,016,964
(554,400)
16,462,564

9.1 เงินลงทุนเพื่อค้า
(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

2558
กำ�ไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง
ร้อยละ
ไม่เกิดขึ้นจริง ไม่เกิดขึ้นจริง มูลค่ายุติธรรม ต่อสินทรัพย์รวม

10,892,390
10,892,390

- (1,258,790)
- (1,258,790)

9,633,600
9,633,600

0.07
0.07
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

2557
กำ�ไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง
ร้อยละ
ไม่เกิดขึ้นจริง ไม่เกิดขึ้นจริง มูลค่ายุติธรรม ต่อสินทรัพย์รวม

11,239,180
11,239,180
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-

(214,060)
(214,060)

11,025,120
11,025,120

0.08
0.08

9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

52,774,276
52,774,276
1,935,620,480
1,581,592,426
3,517,212,906
3,569,987,182

2558
กำ�ไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง ไม่เกิดขึ้นจริง
-

(5,938,876)
(5,938,876)

มูลค่า
ยุติธรรม

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์รวม

46,835,400
46,835,400

0.33
0.33

- (232,841,484) 1,702,778,996
6,572,016
- 1,588,164,442
6,572,016 (232,841,484) 3,290,943,438
6,572,016 (238,780,360) 3,337,778,838

11.89
11.09
22.98
23.31
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

70,684,270
70,684,270

2557
กำ�ไรที่ยัง ขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง ไม่เกิดขึ้นจริง
1,200,330
1,200,330

-

มูลค่า
ยุติธรรม

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์รวม

71,884,600
71,884,600

0.52
0.52

1,407,885,308 36,287,111
- 1,444,172,419
1,001,966,500
- (22,596,159) 979,370,341
58,223
58,223
2,409,851,808 36,345,334 (22,596,159) 2,423,600,983
2,480,536,078 37,545,664 (22,596,159) 2,495,485,583

10.53
7.14
17.68
18.20
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9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
2558
		

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้
สลากออมทรัพย์
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคาร
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กำ�หนดสุทธิ
9.4 เงินลงทุนทั่วไป
		

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ

2557

(หน่วย: บาท)

ร้อยละต่อ                ราคาทุน/ราคาทุน ตัด ร้อยละต่อ               
สินทรัพย์รวม
จำ�หน่าย
สินทรัพย์รวม

2,418,859,804
89,810,000
383,718,135
11,051,000
2,903,438,939

16.89
0.63
2.68
0.08
20.27

1,899,684,917
180,102,580
60,000,000
343,531,260
11,051,000
2,494,369,757

13.86
1.31
0.44
2.51
0.08
18.19

1,316,861,346
(1,103,000)
1,315,758,346

9.19
(0.01)
9.18

1,132,175,319
(1,103,000)
1,131,072,319

8.26
(0.01)
8.25

3,817,791,663
3,817,791,663

26.66
26.66

4,828,603,957
4,828,603,957

35.22
35.22

8,036,988,948

56.11

8,454,046,033

61.67

(หน่วย: บาท)
2558
2557
ร้อยละต่อ                 ราคาทุน
ร้อยละต่อ                
ราคาทุน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
7,141,104
(3,704)
7,137,400
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0.05
(0.00)
0.05

7,141,104
(3,704)
7,137,400

0.05
(0.00)
0.05

9.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้จำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือ

ภายใน 1 ปี

2558
ครบกำ�หนด
1 - 5  ปี
เกิน 5 ปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
33,022,800 2,010,292,406 375,544,598
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
59,810,000
- 30,000,000
หุ้นกู้
35,000,000 278,718,135 70,000,000
สลากออมทรัพย์
51,000 11,000,000
รวม
127,883,800 2,300,010,541 475,544,598
หลักทรัพย์เอกชน
491,103,000 655,758,346 170,000,000
หุ้นกู้
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
(1,103,000)
รวม
490,000,000 655,758,346 170,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
3,717,791,663 100,000,000
เงินฝากธนาคาร
รวม
3,717,791,663 100,000,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
4,335,675,463 3,055,768,887 645,544,598

ภายใน 1 ปี

2557
ครบกำ�หนด
1 - 5  ปี
เกิน 5 ปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
642,839,371 1,256,845,546
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
95,102,580 55,000,000 30,000,000
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
60,000,000
หุ้นกู้
- 273,531,260 70,000,000
สลากออมทรัพย์
51,000 11,000,000
รวม
797,992,951 1,596,376,806 100,000,000
หลักทรัพย์เอกชน
พันธบัตร
หุ้นกู้
61,120,537 1,071,054,782
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
(1,103,000)
รวม
60,017,537 1,071,054,782
เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
3,743,603,957 1,085,000,000
เงินฝากธนาคาร
รวม
3,743,603,957 1,085,000,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
4,601,614,445 3,752,431,588 100,000,000

(หน่วย: บาท)
รวม
2,418,859,804
89,810,000
383,718,135
11,051,000
2,903,438,939
1,316,861,346
(1,103,000)
1,315,758,346
3,817,791,663
3,817,791,663
8,036,988,948
(หน่วย: บาท)
รวม
1,899,684,917
180,102,580
60,000,000
343,531,260
11,051,000
2,494,369,757
1,132,175,319
(1,103,000)
1,131,072,319
4,828,603,957
4,828,603,957
8,454,046,033
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9.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
(หน่วย: บาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ยอดคงเหลือต้นปี
11,959,605 (74,634,507)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
   กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี
(197,320,970) 226,457,687
   กำ�ไรที่รับรู้ ในงบกำ�ไรขาดทุน
(49,836,879) 128,340,246
   โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
10,125,200
(247,157,849) 108,242,641
   ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
49,431,569 (21,648,529)
   กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิ (ขาดทุน)
(197,726,280)
86,594,112
ยอดคงเหลือปลายปี
(185,766,675)
11,959,605
9.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯได้นำ�เงินฝากประจำ�ธนาคารไปวางเป็นหลักประกัน
		
ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    เงินเบิกเกินบัญชี
20,000,000
20,000,000
    การใช้ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร
2,000,000
2,000,000
400,000
250,000
    การปล่อยตัวผู้ต้องหาตามสัญญารับประกันภัยรถยนต์
5,391,663
6,353,957
    หนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคาร
27,791,663
28,603,957
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้วางพันธบัตรซึง่ มีมลู ค่ายุตธิ รรมจำ�นวน 24 ล้านบาท (2557: 24 ล้านบาท) ไว้เป็นหลักทรัพย์
ในการยื่นประกันตัวกรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา และบริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ ไว้กับนาย
ทะเบียนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และ 30
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10. เงินให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการ
      แยกตามอายุหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับดังนี้
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำ�ระ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 7,089,146
3,399 318,537
267 7,407,683
3,666 7,411,349
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ
6,266,644
3,812 301,924
327 6,568,568
4,139

รวม
6,572,707

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ ได้มีการกำ�หนดวงเงินกู้ยืมดังนี้
(1) กรณีบุคคลค้ำ�ประกัน วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.9 - 7.0 ต่อปี
(2) กรณีมีทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน บริษัทฯกำ�หนดวงเงินเป็น 3 ระดับได้แก่ (1) ระดับพนักงาน วงเงินกู้
ไม่เกิน500,000บาท(2)ระดับหัวหน้าหน่วยและหัวหน้าแผนกวงเงินกูไ้ ม่เกิน1ล้านบาทและ                 
(3) ระดับตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งวงเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 80  ของ
ราคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น คิ ด ดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู้ ยื ม โดยอิ ง ตามอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจำ �  1 ปี
              ของธนาคารไทยพาณิชย์บวกร้อยละ 2 ต่อปี และจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุกไตรมาส

11. ทรัพย์สินรอการขาย
มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
ที่ดินที่ไม่ได้ ใช้งาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

9,314,848
9,314,848
(2,114,848)
7,200,000

ทรัพย์สินที่ได้          
จากการรับชำ�ระหนี้
1,800,000
(1,800,000)
-

รวม
11,114,848
(1,800,000)
9,314,848
(2,114,848)
7,200,000
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
ตัดจำ�หน่าย
ปรับปรุงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

322,186,478
4,116,000
326,302,478
12,663,000
338,965,478

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

333,215,736
15,069,790
7,465,800
(1,888,643)
353,862,683
22,147,151
(255,156)
17,948,543
(977,500)
392,725,721

148,222,514
23,302,589
(21,126,496)
150,398,607
48,422,693
(17,328,499)
181,492,801

4,823,810 1,101,393,284
15,385,400 79,963,276
- (21,237,574)
(7,465,800)
- (6,178,638)
12,743,410 1,153,940,348
17,868,353 118,853,015
- (19,881,907)
(17,948,543)
- (2,231,802)
- (1,865,014)
12,663,220 1,248,814,640
(หน่วย: บาท)

292,944,746
22,089,497
(111,078)
(4,289,995)
310,633,170
17,751,818
(2,298,252)
(1,254,302)
(1,865,014)
322,967,420

รวม

อาคารและ      เครื่องตกแต่งและ
ส่วนปรับปรุง             เครื่
องใช้สำ�นักงาน
อาคารเช่า

ยานพาหนะ

-

227,774,788
11,576,009
(1,346,953)
238,003,844
15,412,813
(8,545)
(310,900)
253,097,212

255,149,515
18,992,558
(24,519)
(4,212,924)
269,904,630
19,327,222
(2,266,329)
(1,235,619)
(1,481,534)
284,248,370

121,200,357
12,637,125
(21,126,449)
112,711,033
17,244,195
(17,320,184)
112,635,044

-

604,124,660
43,205,692
(21,150,968)
(5,559,877)
620,619,507
51,984,230
(19,595,058)
(1,546,519)
(1,481,534)
649,980,626

16,030,000
16,030,000
(14,000,000)
2,030,000

-

-

-

-

16,030,000
16,030,000
(14,000,000)
2,030,000

310,272,478
336,935,478

115,858,839
139,628,509

40,728,540
38,719,050

37,687,574
68,857,757

12,743,410
12,663,220

517,290,841
596,804,014

ที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่ตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่ปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2557
2558

อาคารและ                เครื่องตกแต่งและ
ส่วนปรับปรุง             เครื่
องใช้สำ�นักงาน
อาคารเช่า

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

43,205,692
51,984,230

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอาคาร ยานพาหนะและเครื่องใช้สำ�นักงานจำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมี
จำ�นวนเงินประมาณ 520 ล้านบาท (2557: 503 ล้านบาท)
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13. สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า / (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
2557
2558

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา

(หน่วย: บาท)
รวม

30,612,054
3,038,548
33,650,602
4,270,212
783,000
38,703,814

2,730,750
186,000
2,916,750
(783,000)
2,133,750

33,342,804
3,224,548
36,567,352
4,270,212
40,837,564

14,974,467
2,674,973
17,649,440
4,844,271
22,493,711

-

14,974,467
2,674,973
17,649,440
4,844,271
22,493,711

16,001,162
16,210,103

2,916,750
2,133,750

18,917,912
18,343,853
2,674,973
4,844,271
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบ
ด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินสุทธิของตราสารหนี้
2,562,444 1,965,655
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1,175,218 1,344,111
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
188,741
188,741
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
828,970 3,206,000
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
220,372,667 216,608,348
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
5,167,362 5,530,523
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
128,890,892 115,574,034
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานค้างจ่าย
21,783,731 21,662,825
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
  - หลักทรัพย์เพื่อค้า
2,276,794 2,067,852
  - หลักทรัพย์เผื่อขาย
46,441,669
รวม
429,688,488 368,148,089
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
- 2,989,901
รวม
- 2,989,901
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
429,688,488 365,158,188
14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของบริษทั ฯสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังต่อ
ไปนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
     การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
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2558

(หน่วย: บาท)
2557

217,462,798
(269,507)

250,224,838
(182,294)

(16,673,901)
200,519,390

(23,906,224)
226,136,320

จำ�นวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไร (ขาดทุน)                
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(49,431,569)
21,648,529
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
1,575,170
(47,856,399)
21,648,529
รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
1,086,899,968 1,199,514,493
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
217,379,994
239,902,899
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
(269,507)
(182,294)
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
   รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี
(18,679,939)
(14,178,921)
   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
2,088,842
594,636
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
200,519,390
226,136,320

15. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้เช็คคืน
ลูกหนี้เงินค้างที่ตัวแทน
ลูกหนี้เงินค้ำ�ประกัน
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ภาษีซื้อค้างรับ
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

2558
1,062,131
29,165,075
247,000
30,474,206
(10,199,395)
20,274,811
124,120,053
42,416,758
26,883,590
15,372,113
51,938,169
281,005,494

(หน่วย: บาท)
2557
1,765,550
28,004,175
333,300
30,103,025
(9,555,935)
20,547,090
117,990,725
40,651,254
25,668,359
3,356,981
35,350,172
243,564,581
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ค้างชำ�ระเกินกำ�หนดแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
ระยะเวลาค้างชำ�ระ
14,884,119
14,387,577
น้อยกว่า 3 เดือน
1,445,772
3,103,560
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
3,361,053
2,219,800
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
10,783,262
10,392,088
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
30,474,206
30,103,025
รวม

16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

17. สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
   ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2558
18,082,475
93,823,299
1,212,372
113,118,146

(หน่วย: บาท)
2557
7,164,658
91,664,483
1,593,445
100,422,586

(หน่วย: บาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
3,392,665,820 3,218,858,365
6,310,566,885

5,757,649,562

(6,274,720,255) (5,583,842,107)
3,428,512,450 3,392,665,820

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิด
จากสัญญารับประกันภัยต่อจำ�นวน 7.2 ล้านบาท และ 8.0 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

18. สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัย หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นจำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างสำ�รอง
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และสำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
18.1 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
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(หน่วย: บาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
4,963,195,109 4,561,004,851
9,989,170,916 9,670,358,369
(9,843,095,459) (9,268,168,111)
5,109,270,566 4,963,195,109

18.2 สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
3,082,378,732 2,913,070,849
6,088,887,426 5,692,166,450
(5,874,559,351) (5,522,858,567)
3,296,706,807 3,082,378,732

19. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
2558
84,942,987

(หน่วย: บาท)
2557
68,964,655

ผลประโยชน์ระยะสั้น
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นต้นปี
108,918,657
108,314,124
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
193,861,644 177,278,779
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
108,314,124
98,442,520
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นต้นปี
ส่วนที่รับรู้ ในงบกำ�ไรขาดทุน:		
  ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
13,702,754
12,745,660
  ต้นทุนดอกเบี้ย
3,985,186
3,603,399
  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
(2,901,866)
ส่วนที่รับรู้ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
(6,910,402
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
2,454,130
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
(3,419,580)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(6,305,689)
(6,477,455)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นปลายป
108,918,657
108,314,124
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษัทฯประมาณ 17.7 ปี และบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็น
จำ�นวนประมาณ 7.0 ล้านบาท
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สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาทอง

2558
(ร้อยละต่อปี)
3.5
5.0
0.0 - 19.0
3.5

2557
(ร้อยละต่อปี)
3.7
5.0
0.0 - 22.0
3.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
ภาระผูกพันฯ เพิ่มขึ้น
ภาระผูกพันฯ ลดลง
อัตรา
จำ�นวนที่
อัตรา
จำ�นวนที่
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
บาท
บาท
อัตราคิดลด
ลดลง 1% 13,142,168
เพิม่ ขึ้น 1% 11,111,459
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 1% 11,058,982
ลดลง 1% 9,573,353
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เพิ่มขึ้น 10% 4,621,291
ลดลง 10% 4,269,511
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทอง
เพิ่มขึ้น 1%
780,552
ลดลง 1%
699,703

20. หนี้สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนี้ตั้งพัก - ค่าเบี้ยประกันรับ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เงินวางประกัน
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค้างจ่าย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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2558
239,529,509
265,549,948
153,373,466
58,470,631
100,085,553
29,344,603
11,711,303
30,422,337
30,471,727
12,513,120
35,162,497
29,575,943
996,210,637

(หน่วย: บาท)
2557
230,965,376
234,107,737
142,104,378
52,580,783
102,729,606
33,187,368
13,711,964
22,761,163
34,262,257
12,268,268
252,285
30,165,900
909,097,085

21. สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไร
สุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าว
ไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแยกตามประเภทการ
รับประกันภัยได้ดังนี้

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัย
   ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย           
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
   ผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย

(หน่วย: บาท)

2558
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัย
ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุ       ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง
ส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ดอื่น
169,548,720
(57,726,698)
111,822,022

8,410,852 9,037,242,802
(3,989,657) (16,334,604)
4,421,195 9,020,908,198

(4,281,544)
107,540,478
24,972,668
132,513,146

(15,742) (16,965,999)
4,405,453 9,003,942,199
1,828,787
319,648
6,234,240 9,004,261,847

11,727,068
49,488,875
2,808,689

288,069 5,855,953,242
1,351,052 1,298,618,096
(353) 186,186,559

-

- 126,084,463

64,024,632

1,638,768 7,466,842,360

530,912,597 243,055,945 9,989,170,916
(168,345,014) (62,340,742) (308,736,715)
362,567,583 180,715,203 9,680,434,201
(108,072,400)
254,495,183
62,945,282
317,440,465

(9,496,370)
171,218,833
22,662,284
193,881,117

7,255,641 8,866,560,520
(3,332,807) (22,363,272)
3,922,834 8,844,197,248

(138,832,055)
9,541,602,146
112,728,669
9,654,330,815

129,575,802 30,454,266 6,027,998,447
100,167,312 42,644,058 1,492,269,393
2,406,107 1,388,121 192,789,123
-

- 126,084,463

232,149,221 74,486,445 7,839,141,426
1,198,455,422
9,037,596,848

2557
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัย
ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุ       ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง
ส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ดอื่น

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
149,725,989
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
(54,090,087)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
95,635,902
บวก (หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัย
(6,832,808)
   ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
88,803,094
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
22,139,433
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
110,942,527
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย           
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
18,079,676
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
41,067,701
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
2,115,220
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
   ผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
61,262,597
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย

รวม

(หน่วย: บาท)
รวม

416,896,245 229,919,974 9,670,358,369
(151,545,389) (58,618,764) (289,950,319)
265,350,856 171,301,210 9,380,408,050

67,777 (395,361,028)
3,990,611 8,448,836,220
1,618,599
61,261
5,609,210 8,448,897,481

61,047,664
326,398,520
45,912,212
372,310,732

754,552 5,269,167,485
1,289,783 1,285,022,847
1,062 170,905,938

156,624,104 43,222,787 5,487,848,604
75,743,341 42,770,918 1,445,894,590
2,079,737 2,213,189 177,315,146

- 129,255,494
2,045,397 6,854,351,764

-

(4,966,705) (346,045,100)
166,334,505 9,034,362,950
20,551,645 90,283,150
186,886,150 9,124,646,100

- 129,255,494

234,447,182 88,206,894 7,240,313,834
1,153,792,186
8,394,106,020
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23. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
   ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่
   ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

2558

(หน่วย: บาท)
2557

359,064,345

331,561,792

275,910,672
1,843,528
(1,079,411)
562,716,288
1,198,455,422

257,242,746
1,725,934
(7,973,190)
571,234,904
1,153,792,186

2558
547,598,050
19,889,990
17,615,253
170,960,307
756,063,600

(หน่วย: บาท)
2557
492,279,923
18,695,126
16,336,743
163,944,184
691,255,976

24. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

25. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯและพนักงานของบริษทั ฯได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 และเงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบให้ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำ�นวน
เงินประมาณ 17.6 ล้านบาท (2557: 16.3 ล้านบาท)

26. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
2558
2557
33.51
27.36
1.22
1.13
1.08
0.87
35.81
29.36

27. กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปี (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

28. เงินปันผล
บริษัทฯประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
อนุมัติโดย
เงินปันผลประจำ�ปี 2557
เงินปันผลประจำ�ปี 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

จำ�นวน
จำ�นวน
เงินปันผลจ่าย เงินปันผลต่อหุ้น
(ล้านบาท)
(บาท)
340.6
17.03
295.0

14.75

29. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯได้วางหลักประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558
2557
ราคาทุน/ราคาทุน                   มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน                   มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ตัดจำ�หน่าย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
14.00
14.09
14.00
14.39

30. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำ�รองประกันภัยกับนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558
2557
ราคาทุน/ราคาทุน                   มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน                   มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ตัดจำ�หน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
1,078.69
1,143.48
1,115.88
1,172.01
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
90.00
95.37
90.00
94.52
รวม
1,168.69
1,238.85
1,205.88
1,266.53

31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
100,707,491 76,706,204
24,811,415 24,001,287
125,518,906 100,707,491
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32. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำ�เนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการรับประกันวินาศภัย และ
บริษทั ฯดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียวในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารงาน บริษทั ฯจัดโครงสร้าง
องค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัย
รถและประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำ�เนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมิ น ผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทั้ง นี้ผู้มีอำ�นาจตัด สิน ใจสูง สุดด้านการดำ�เนิน งานของบริษัทคื อ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในการวัดกำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานในงบการเงิน ดังนัน้ รายได้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำ�เนินงานและเขตภูมิศาสตร์
แล้ว ข้อมูลรายได้และกำ�ไรจำ�แนกตามส่วนงานของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
มีดังต่อไปนี้

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
   ไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย     
   ในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
    ผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินสมทบ
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
หัก: ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง

2558
ประกันภัยรถ

(หน่วย: บาท)
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

169,548,720
(57,726,698)
111,822,022

8,410,852 9,037,242,802 773,968,542 9,989,170,916
(3,989,657) (16,334,604) (230,685,756) (308,736,715)
4,421,195 9,020,908,198 543,282,786 9,680,434,201

(4,281,544)
107,540,478
24,972,668
132,513,146

(15,742) (16,965,999) (117,568,770) (138,832,055)
4,405,453 9,003,942,199 425,714,016 9,541,602,146
1,828,787
319,648
85,607,566 112,728,669
6,234,240 9,004,261,847 511,321,582 9,654,330,815

11,727,068

288,069 5,855,953,242

160,030,068 6,027,998,447

49,488,875
2,808,689

1,351,052 1,298,618,096
(353) 186,186,559

142,811,370 1,492,269,393
3,794,228 192,789,123

64,024,632
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-

126,084,463

1,638,768 7,466,842,360

-

126,084,463

306,635,666 7,839,141,426
1,198,455,422
9,037,596,848
616,733,967
390,668,596
48,792,169
88,658,392
(57,953,156)
1,086,899,968
(200,519,390)
886,380,578

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยัง   
ไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย     
   ในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
    ผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น - เงินสมทบ
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
หัก: ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
149,725,989
(54,090,087)
95,635,902

(หน่วย: บาท)

2557
ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

7,255,641 8,866,560,520 646,816,219 9,670,358,369
(3,332,807) (22,363,272) (210,164,153) (289,950,319)
3,922,834 8,844,197,248 436,652,066 9,380,408,050

(6,832,808)
88,803,094
22,139,433
110,942,527

67,777 (395,361,028)
3,990,611 8,448,836,220
1,618,599
61,261
5,609,210 8,448,897,481

56,080,959 (346,045,100)
492,733,025 9,034,362,950
66,463,857
90,283,150
559,196,882 9,124,646,100

18,079,676

754,552 5,269,167,485

199,846,891 5,487,848,604

41,067,701
2,115,220

1,289,783 1,285,022,847
1,062 170,905,938

118,514,259 1,445,894,590
4,292,926 177,315,146

61,262,597

-

129,255,494

2,045,397 6,854,351,764

-

129,255,494

322,654,076 7,240,313,834
1,153,792,186
8,394,106,020
730,540,080
360,479,904
118,000,986
47,247,309
(56,753,786)
1,199,514,493
(226,136,320)
973,378,173

สินทรัพย์และหนี้สินจำ�แนกตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทางทะเลและขนส่
ง ประกันภัยรถ
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

59,031,676
47,672,065
162,481,381
85,037,657

1,959,928
1,486,748

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวมส่วนงาน

ไม่ได้ปันส่วน

รวม

888,939,439 255,077,737 1,205,008,780 13,117,768,776 14,322,777,556
918,743,552 165,899,779 1,133,802,144 12,575,639,342 13,709,441,486

4,209,546 8,133,448,323 867,552,672 9,167,691,922 775,557,192 9,943,249,114
3,008,541 7,819,541,970 548,695,347 8,456,283,515 1,227,984,509 9,684,268,024

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากผู้เอาประกันรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10
ของเบี้ยประกันภัยรับของกิจการ

33. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
บริษัทฯได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำ�นักงานและบริการอื่นๆ อายุของ
สัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 - 23 ปี สำ�หรับการเช่าพืน้ ที่ในอาคารสำ�นักงาน และ 1 - 3 ปี สำ�หรับสัญญาบริการอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่
บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
29.79
2 ถึง 5 ปี
26.62
เกินกว่า 5 ปี
0.45

34. หนังสือค้ำ�ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯมีหนังสือค้�ำ ประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามของบริษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็นจำ�นวน
เงิน 5.3 ล้านบาท (2557: 7.4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ

35. คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคดีที่ ถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้อง
เป็นจำ�นวนประมาณ 1,029 ล้านบาท (2557: 770 ล้านบาท) ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯได้ บั น ทึ ก สำ � รองเผื่ อ ผลเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น จำ�นวนประมาณ 223 ล้ า นบาท
(2557: 215 ล้านบาท) ไว้แล้วในงบการเงิน ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าสำ�รองเผื่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจำ�นวน
ดังกล่าวเพียงพอแล้ว

36. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบีย้ ประกัน
ภัยค้างรับ เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืมและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้
36.1 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่
คู่สัญญาของบริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ ในเครื่องมือทางการเงินได้ บริษัทฯมี
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยกำ�หนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุก
ตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำ�คัญ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ
กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ จำ�นวนเงินที่สูงสุดบริษัทฯอาจ
ต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีหักด้วยสำ�รองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงอยู่ ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
		

120 รายงานประจำ�ปี 2558 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

36.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯอาจได้รบั ความเสียหายอัน
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษทั ฯไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและ
ความ เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น
		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ คือ ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจำ�แนกตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยก
ตามวันทีท่ คี่ รบกำ�หนด หรือวันทีม่ กี ารกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
ถึงก่อน) ได้ดังนี้
2558

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
   หลักทรัพย์เอกชน
   เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนด
   เกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
   หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
   หลักทรัพย์เอกชน
   เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนด
   เกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย ไม่มี
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบี้ย
ภายใน 1 - 5 ปี มากกว่า อัตราตลาด
5 ปี
1 ปี
(ล้านบาท)
-

55.0

-

168.7 2,329.2
490.0 655.8
3,717.8 100.0
0.1
-

-

-

405.5
170.0
-

-

0.2
-

0.1
-

241.2

7.0

48.2
987.6
10.3

344.4
987.6
10.3

0.13 - 1.00
-

46.8
3,307.7
-

2,950.2
4,623.5
3,817.8

2.55 - 6.20
3.05 - 5.00
1.00 - 3.70

7.4

2.65 - 7.75

113.1

-

2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตรา
อัตราดอกเบี้ย ไม่มี
ดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบี
้ย
ภายใน 1 - 5 ปี มากกว่า อัตราตลาด
5 ปี
1 ปี
(ล้านบาท)
-

55.0

-

-

798.0 1,666.4
100.0 1,031.1
3,743.6 1,085.0
0.1
-

-

0.1
-

30.0

-

0.2
-

275.2

6.2
-

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

รวม

113.1

-

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

รวม

43.6
953.4
16.5

373.8
953.4
16.5

0.13 - 1.75
-

71.9
2,441.7
-

2,566.3
3,572.8
4,828.6

2.75 - 5.72
3.10 - 4.77
1.38 - 5.25

6.6

3.70 - 7.00

100.4

100.4

-
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		 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุนที่อาจทำ�ให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่ง
ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
36.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ
ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายได้
สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทฯส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ซงึ่ มีตลาดซือ้ ขายคล่อง และสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระหรือค้างชำ�ระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที่เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
36.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและสินทรัพย์
ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558
มูลค่า

2557

มูลค่ายุติธรรม

ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

มูลค่า

มูลค่า

ตามบัญชี

ยุติธรรม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุน

9.6

9.6

-

-

9.6

11.0

11.0

ตราสารทุน

1,749.6

1,749.6

-

-

1,749.6

979.4

979.4

หน่วยลงทุน

1,588.2

1,304.3

283.8

-

1,588.2

1,516.1

1,516.1

344.4

344.4

-

-

344.4

373.8

373.8

ตราสารหนี้

4,219.2

-

4,364.5

-

4,364.5

3,625.5

3,737.2

เงินฝากสถาบันการเงินที่                       
ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน

3,817.8

3,817.8

-

-

3,817.8

4,828.6

4,828.6

เงินลงทุนทั่วไป

7.1

-

-

272.1

272.1

7.1

342.9

เงินให้กู้ยืม

7.4

-

7.4

-

7.4

6.6

6.6

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
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วิธีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทฯมีการประมาณการมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) เงินฝากสถาบันการเงินและตัว๋ เงิน ซึง่ มีระยะเวลาครบกำ�หนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่ายุตธิ รรมถือตาม
ราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด
โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
2) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
3) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงิน
ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคำ�นวณโดยใช้มูลค่าทางบัญชี (book value) และ
เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
4) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำ�นวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
5) มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ที่ใช้อตั ราดอกเบีย้ แบบลอยตัวและไม่มคี วามเสีย่ งทีม่ สี าระสำ�คัญของการให้
สินเชื่อถือตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบดุล สำ�หรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่ประมาณโดยใช้วิธีหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั ฯ คือการดำ�รงไว้ซงึ่ ความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการดำ�รงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ คปภ.

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2558 ในอัตรา
หุ้นละ 17.28 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 345.60 ล้านบาท

39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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สาขาและศูนย์บริการ
สาขา/ศูนย์บริการ

สาขาและศูนย์บริการ
สาขาหลัก
ที่อยู่

1 สาขาศรีนครินทร์
2 สาขาบางแค
3 สาขาศรีย่าน
4 สาขาดอนเมือง

313 ถ.ศรีนครินทร์ ข.หัวหมาก ข.บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
995,523 ถ.กาญจนาภิเษก ข.หลักสอง ข.บางแค กรุงเทพฯ  10160
179 ถ.พิชัย  ข.ถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  (อาคารโปร่ง-ศรี)
161/16-18  ซ.วิภาวดีรังสิต 76  ข.สนามบิน   ข.ดอนเมือง   กรุงเทพฯ   10210

5 สาขารัตนาธิเบศร์
6 สาขาพระราม 3
7 สาขาอุดมสุข
8 สาขาสุทธิสาร
9 สาขาเทพารักษ์
10 สาขาหลักสี่
11 สาขาร่มเกล้า
12 สาขาย่อยลำ�ลูกกา
13 สาขาอรุณอมรินทร์
14 สาขาเมกา บางนา
15 สาขาย่อย พุทธมณฑลสาย 2

9/7-8  หมู่ที่ 5  ถ.ราชพฤกษ์  ต.บางรักน้อย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000
966/9   ซ.วัดจันทร์ ใน/ประดู่ 1  ถ.พระราม 3  ข.บางโคล่   ข.บางคอแหลม   กรุงเทพฯ   10120  
761-761/1  ซ.สุขุมวิท 103   ถ.สุขุมวิท 103  ข.บางจาก  ข.พระโขนง  กรุงเทพฯ  10250
1303,1305  ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  ข.ดินแดง   ข.ดินแดง   กรุงเทพฯ  10400
2129  หมู่ที่ 7  ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์   อ.เมือง  สมุทรปราการ  10270
78/10-11 (ชั้น1) ถ.แจ้งวัฒนะ  ข.อนุสาวรีย์  ข.บางเขน  กรุงเทพฯ 10220  (อาคารศูนย์การค้า MaxValu Laksi)
75/7 ซอยร่มเกล้า 1  ข.แสนแสบ  ข.มีนบุรี   กรุงเทพฯ  10510
169/4 หมู่ที่ 3 ถ.ลำ�ลูกกาคลองสอง ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา ปทุมธานี 12150
16/1-2  ถ.อรุณอมรินทร์  ข.อรุณอมรินทร์  ข.บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700
39 หมู่ที่ 6 อาคารศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 1 ห้องเลขที่ 1754 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ  10540
612/3  ถ.พุทธมณฑลสาย 2  ข.บางไผ่  ข.บางแค  กรุงเทพฯ 10160

สาขา/ศูนย์บริการ

1 สาขาย่อย แฟชั่นไอส์แลนด์
ฝั่งพระอาทิตย์
2 สาขาย่อย ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
3 สาขาย่อย แฟชั่นไอส์แลนด์
ฝั่งพระจันทร์
4 สาขาย่อย บิ๊กซี ดาวคะนอง
5 สาขาย่อย เซ็นทรัล พระราม 2
6 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3
7 สาขาย่อย ดิ โอลด์ สยามพลาซ่า
8 สาขาย่อย เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
9 สาขาย่อย บิ๊กซีสะพานควาย  
10 สาขาย่อย อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง
11 สาขาย่อย เซ็นทรัล บางนา  
12 สาขาย่อย บิ๊กซี ลาดพร้าว  
13 สาขาย่อย บิ๊กซี สุขสวัสดิ์  
14 สาขาย่อย โรบินสัน บางรัก
15 สาขาย่อย เยส  บางพลี
16 สาขาย่อย ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
17 สาขาย่อย จัสโก้ บางบอน
18 สาขาย่อย เอสพละนาด
19 สาขาย่อย เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
20 สาขาย่อย เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
21 สาขาย่อย ไอเพลส ลาดกระบัง

สาขาย่อย
ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

02-3787000/Call Center 1596
02-4543959-66
02-2417955-9
02-5334053, 5334050,
5334059
02-9217582-9
02-2948257-61
02-3613139
02-2754855,57,59
02-7595113,3622137-41
02-5218733-5, 02-5218713
02-5438815
02-5324140-1
02-4340151-4
02-1051863-5
02-4103508, 02-4103531  

เบอร์ โทรศัพท์

587,589  ห้องเลขที่ KIFKS202 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (ฝั่งบิ๊กซี) ชั้น 2 หมู่ที่ 7 ถ.รามอินทรา ข.คันนายาว ข.คันนายาว   085-6617660
กรุงเทพฯ 10230
94 ห้อง PKT.BF.SHP003  ถ.พหลโยธิน  ข.ประชาธิปัตย์  ข.ธัญบุรี  ปทุมธานี 12110
081-7546557
587,589  ห้องเลขที่ KIFKS206  อาคารศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (ฝั่งโรบินสัน)  ชั้น 2 ถ.รามอินทรา  ข.คันนายาว  ข.คันนายาว    085-6617659
กรุงเทพฯ 10230
1050 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดาวคะนอง ชั้นที่ 2 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ข.บุคโล ข.ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
085-6618012
128  ห้องเลขที่ RMU203  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 6  ถ.พระรามที่ 2  ข.แสมดำ� ข.บางขุนเทียน    กรุงเทพฯ   085-6617896
10150
79, 79/1-2, 79/4-333 ชั้น4 ห้องเลขที่ RMU406 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ถ.สาธุประดิษฐ์
085-6618040
ข.ช่องนนทรี  ข.ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
12 ชั้น 1  ถ.บูรพา  ข.วังบูรพาภิรมย์   ข.พระนคร   กรุงเทพฯ 10200
085-6617607
68/100 , 68/919  หมู่ที่ 8   ถ.รัตนาธิเบศร์  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  นนทบุรี 11000
085-6618037
618/1 ชั้นที่ B หมายเลขที่ BCL002 ถ.พหลโยธิน  ข.สามเสนใน ข.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
085-6617657
999 ชั้นใต้ดิน หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท  ตำ�บลสำ�โรงเหนือ  อ.เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  10270
085-4851954
1091,1093  ชั้น BO  หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด ข.บางนา  ข.บางนา  กรุงเทพฯ 10260
085-6617895
2539  ชั้น 1  ถ.ลาดพร้าว  ข.วังทองหลาง  ข.วังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
085-6617655
94  หมู่ที่ 18  ตำ�บลบางพึ่ง  อำ�เภอพระประแดง  สมุทรปราการ  10130
085-6617804
1522  ชั้น 1F ถ.เจริญกรุง ข.บางรัก ข.บางรัก กรุงเทพฯ 10500
085-4851950
201/ข  หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์   ต.บางเสาธง   อ.บางเสาธง  สมุทรปราการ  10540
085-6617891
120  อาคารรวมหน่วยราชการ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ BM-1-020/18 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ข.ทุ่งสองห้อง  ข.หลักสี่  กรุงเทพฯ  10210
081-9188941
48/24 ห้องเลขที่ A21 อาคารศูนย์การค้าสยามฟิวเจอร์ ทาวน์เซ็นเตอร์ 1 (บางบอน) หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัยบางบอน
085-6618041
ข.บางบอน  ข.บางบอน  กรุงเทพฯ 10150
99  ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น M  ถ.รัชดาภิเษก  ข.ดินแดง  ข.ดินแดง  กรุงเทพฯ 10400
084-4386197
318/5  ห้องเลขที่ PF-45  ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ  ชั้นที่ 1 ถ.ลาดกระบัง  ข.ลาดกระบัง  ข.ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520
085-4825621
189/1 ห้องเลขที่ 129  อาคาร THE WALK สาขาราชพฤกษ์  ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 2  ต.บางขุนกอง  อ.บางกรวย  นนทบุรี  11130
085-4893877
1 ห้องเลขที่ S113 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์บริการผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ไอเพลส ไลฟสเคปเซ็นเตอร์ ซ.ฉลองกรุง 31  ข.ลำ� 081-3729587
ปลาทิว ข.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  10520
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22 สาขาย่อย ไอที สแควร์
333/100 ห้องเลขที่ AEX-61 อาคารหลักสี่พลาซ่า ชั้น 1 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ข.ตลาดบางเขน  ข.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
085-6617880
23 สาขาย่อย อิมพีเรียลเวิลด์ สำ�โรง (2) 999 รหัสพื้นที่ SH-I-1-033 อาคารห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำ�โรง ชั้น1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ   081-9274928
สมุทรปราการ 10270
24 สาขาย่อย บิ๊กซี วงศ์สว่าง
888 ห้องเลขที่ 106  อารคารวงศ์สว่าง ทาวน์เซ็นเตอร์ ชั้น AC  ถ.พิบูลย์สงคราม  ข.บางซื่อ  ข.บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800
085-6618016
25 สาขาย่อย ปิยรมย์
3079/25 ห้องเลขที่KIA101 อาคารศูนย์การค้าปิยรมย์ เพลส  ถ.สุขุมวิท  ข.บางจาก  ข.พระโขนง  กรุงเทพฯ  10260
084-7003258
26 สาขาย่อย เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 39 ห้องเลขที่ M48 อาคาร เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ถ.ราชพฤกษ์  ข.บางระมาด  ข.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
084-3883175
27 สาขาย่อย เพียวเพลสรังสิต คลอง 2 819/1-3  ห้องเลขที่ EX04 อาคารPure Place รังสิต คลอง 2  ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
081-3769810
28 สาขาย่อย ซีคอนสแควร์
55 ห้องเลขที่ 3055B ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์  ถ.ศรีนครินทร์   ข.หนองบอน  ข.ประเวศ  กรุงเทพฯ 10250
081-8327978
29 สาขาย่อย สนามบินน้ำ�
146  ห้องเลขที่ CS.4  ชั้น 1 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี  ต.ท่าทราย  อ.เมืองนนทบุรี  นนทบุรี  11000
081-8337103
30 สาขาย่อย บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
96 ห้องเลขที่ GCL003 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ ชั้น G หมู่ที่ 1  ถ.แจ้งวัฒนะ   ข.ทุ่งสองห้อง   ข.หลักสี่   085-6617860
กรุงเทพฯ  10210
31 สาขาย่อย ซีคอน บางแค
607  ห้องเลขที่ 330B  อาคารศูนย์การค้า ซีคอนบางแค ชั้น  3  ถ.เพชรเกษม   ข.บางหว้า   ข.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160
089-2062788
32 สาขาย่อย พาราไดซ์ พาร์ค
61  ห้องเลขที่ K02C005  ชั้นที่ 2  อาคารพาราไดซ์ พาร์ค   ถ.ศรีนครินทร์   ข.หนองบอน   ข.ประเวศ  กรุงเทพฯ  10250
081-8338537
33 สาขาย่อย บิ๊กซี พระราม 2
127 ห้องเลขที่ GBB017  อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา พระราม 2 ชั้น G  ถ.พระรามที่ 2  ข.แสมดำ�   ข.บางขุนเทียน   085-6617870
กรุงเทพฯ  10150
34 สาขาย่อย แมกซ์แวลู นวมินทร์
700/29  อาคารศูนย์การค้าอิออน (ไทยแลนด์) สาขานวมินทร์  ชั้น 1  หมู่ที่ 10  ข.คลองกุ่ม  ข.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10240
089-8163695
35 สาขาย่อย เพียวเพลส ราชพฤกษ์
62/28 ห้องเลขที่ C14 อาคารศูนย์การค้าเพียวเพลสราชพฤกษ์  หมู่ที่ 1  ต.อ้อมเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120
081-9186196
36 สาขาย่อย เพียวเพลส สัมมากร
86/1 ห้องเลขที่ A105/3 อาคารศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำ�แหง 110 ชั้นที่ 1 ถ.รามคำ�แหง ข.สะพานสูง ข.สะพานสูง กรุงเทพฯ  10240 089-9257510
37 สาขาย่อย บิ๊กซี บางนา

111 ห้องเลขที่  2CR211 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา ชั้นที่ 2 ถ.บางนา-ตราด  ข.บางนา ข.บางนา  กรุงเทพฯ   085-6617608
10260
38 สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 ห้องเลขที่ D16  อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์สาขาบางกะปิ  ชั้นที่ 1 ถนนลาดพร้าว ข.คลองจั่น ข.บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
081-9081565
39 สาขาย่อย บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์
6 ห้องเลขที่ GC005 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขารัตนาธิเบศร์ ชั้น G-IN หมู่ที่6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
081-9380070
นนทบุรี  11140
40 สาขาย่อยบิ๊กซี ดอนเมือง
1 ห้องเลขที่ GCL104 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมือง ชั้น G-IN  ซ.พหลโยธิน 50  ถ.พหลโยธิน ข.อนุสาวรีย์   085-6618010
ข.บางเขน  กรุงเทพฯ  10220
41 สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางแค
275 ห้องเลขที่ A4-A5 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์สาขาบางแค ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ข.บางแคเหนือ ข.บางแค กรุงเทพฯ  
085-6617801
10160
42 สาขาย่อย เดอะทรี
99/99-3 ห้องเลขที่ D132 อาคารศูนย์การค้าโครงการเดอะทรี คอมมูนิตี้มอลล์ ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี  
081-9363185
ปทุมธานี  12000
43 สาขาย่อย บิ๊กซี บางพลี
89 ห้องเลขที่ 2CRB203 ชั้น ที่ 2 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางพลิ หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์กิโลเมตร 13
085-6617656
ต.บางพลีใหญ่  อำ�เภอบางพลี สมุทรปราการ  10540
085-4851945
44 สาขาย่อย บิ๊กซี ปากน้ำ�
498/1 ห้องเลขที่ 2CN004 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรปราการ ชั้นที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ� 
อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
085-6617809
45 สาขาย่อย บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ
19  ห้องเลขที่  GCR006  อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราษฎร์บูรณะ ชั้น G-IN หมู่ที่ 9 ถ.ราษฎร์บูรณะ
ข.บางปะกอก  ข.ราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพฯ   10140
46 สาขาย่อย เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
99, 99/9  ห้องเลขที่ RMU404  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้นที่ 4 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด   085-6618029
นนทบุรี  11120
47 สาขาย่อย ฟอร์จูนทาวน์
5  ห้องเลขที่ 001 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้นที่ 2  ถ.รัชดาภิเษก  ข.ดินแดง  กรุงเทพฯ  10400
02-2460635-36
48 สาขาย่อย สุพรีม คอมเพล็กซ์
1024 ห้องเลขที่ LG-07 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม สามเสน ชั้น G ถ.สามเสน  ข.ถนนนครไชยศรี   ข.ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
092-2642383
49 สาขาย่อย เมืองทองธานี
101-101/1   ห้องเลขที่ T37   โครงการ Easy Avenue  ถ.ป๊อปปูล่า  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120
081-9362138
50 สาขาย่อย บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สุขาภิบาล 3 1245   ห้องเลขที่ 2CR211  ชั้นที่ 2  อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล 3 (2)  ถ.รามคำ�แหง  ข.หัวหมาก  ข.บางกะปิ   092-2642380
กรุงเทพฯ 10240
51 สาขาย่อย บิ๊กซี เพชรเกษม
1759 ห้องเลขที่ GCN027 ชั้น G-IN อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรเกษม ถ.เพชรเกษม ข.หลักสอง ข.บางแค   
085-6618042
กรุงเทพฯ  10160
52 สาขาย่อย เดอะพาซิโอทาวน์
7/2-7/7 ห้องเลขที่ K-183  ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้า เดอะพาซิโอทาวน์ ถ.รามคำ�แหง ข.สะพานสูง ข.สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
092-2798160
รามคำ�แหง
53 สาขาย่อย วนิลา มูน
265  ห้องเลขที่ M201 อาคารศูนย์การค้า Vanilla Moon อาคารA ชั้นที่ 2  ถ.จันทน์  ข.ทุ่งวัดดอน  ข.สาทร  กรุงเทพฯ 10120
092-2798156
54 สาขาย่อย บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า
8/1 ห้องเลขที่ GCR112 ชั้น G-IN อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเคหะร่มเกล้า ถ.เคหะร่มเกล้า ข.คลองสองต้นนุ่น  
092-2843173
ข.ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520
55 สาขาย่อย บิ๊กซี มาร์เก็ต หทัยราษฎร์ 458, 458/1-2 ห้องเลขที่ GCR 113 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหทัยราษฎร์  ถ.เลียบคลองสอง ข.บางชัน  
061-4107140
ข.คลองสามวา  กรุงเทพฯ  10510
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56 สาขาย่อย เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
57 สาขาย่อย บิ๊กซี มาร์เก็ต สายไหม
58 สาขาย่อย บิ๊กซี ศรีนครินทร์

30/39-50, 30/639 ห้องเลขที่ D3 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ชัน้ ที่ 2 หมูท่ ่ี 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุร  ี 11000 061-4107390
89-89/3 ห้องเลขที่ GCR 112 อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสายไหม ชัน้ ที่ 1 หมูท่ ่ี 3 ข.สายไหม ข.สายไหม กรุงเทพฯ  10220 061-4107403
425 ห้องเลขที่ 2CR216/1  อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์  ชั้นที่ 2  หมู่ที่ 5  ถ.ศรีนครินทร์   ต.สำ�โรงเหนือ  
อ.เมืองสมุทรปราการ  สมุทรปราการ  10270
59 สาขาย่อย เดอะฮับรังสิต
99/4  ห้องเลขที่ FSC 060  อาคาร The hub  ชั้นที่ 2  หมู่ที่ 8  ถนนพหลโยธิน  ต.คูคต  อ.ลำ�ลูกกา  ปทุมธานี  12150
60 สาขาย่อย บิ๊กซี มาร์เก็ต ประชาอุทิศ 523-523/3 ห้องเลขที่ GCR103 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาประชาอุทิศ ชั้นที่ 1 ถ.ประชาอุทิศ ข.ทุ่งครุ ข.ทุ่งครุ   
กรุงเทพฯ 10140
61 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 199,199/1,199/2  ห้องเลขที่ K312  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ นนทบุรี  11140
62 สาขาย่อย บิ๊กซี อิสรภาพ
2 ห้องเลขที่ GCN010 ชัน้ G-IN อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอิสรภาพ ถ.อิสรภาพ ข.วัดกัลยาณ์ ข.ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
63 สาขาย่อย เดอะมอลล์ ท่าพระ
99 ห้องเลขที่ D1 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ ถ.รัชดาภิเษก (ตากสิน-ท่าพระ) ข.บุคคโล ข.ธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600

ภาคกลาง

1 สาขานครปฐม
2 สาขาสระบุรี
3 สาขาพระนครศรีอยุธยา

623/1-3  ถ.เพชรเกษม  ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม   73000
413/4  ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง  สระบุรี 18000
138/11-12 ม.3 ถ.โรจนะ  ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

4 สาขาปราณบุรี
5 สาขาสมุทรสาคร
6 สาขาย่อยราชบุรี
7 สาขาย่อยกาญจนบุรี
8 สาขาย่อยบิ๊กซีพระนครศรีอยุธยา
9 สาขาลพบุรี

281-282  ม.11  ถ.เพชรเกษม  ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์  77120
927/300 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร  74000
122/9   ถ.เพชรเกษม  ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000
99 ถ.แสงชูโตใต้  ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี  71110
80  ม.2  ต.บ้านกรด  อ.บางปะอิน  พระนครศรีอยุธยา 13160
61/1 ม. 1 ถ.พหลโยธิน  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  ลพบุรี  15000

10 ศูนย์สมุทรสงคราม
11 ศูนย์สุพรรณบุรี
12 ศูนย์นครนายก
13 สาขาย่อย พอร์โต้ ชิโน่
14 สาขาย่อย บิ๊กซี นครปฐม

74/19-20  ถ.พระรามที่ 2  ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม  75000
74 ถ.มาลัยแมน  ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง  สุพรรณบุรี  72000
147-8 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา นครนายก  26110
99/120 ห้องเลขที่ KIOSK103  อาคารศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่  อาคาร A  ชั้น 1  ม. 4  ต.นาดี  อ.เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร  74000
754 ห้องเลขที่ 2CL37  อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม  ชั้น 2  ถ.เพชรเกษม  ต.ห้วยจรเข้  อ.เมืองนครปฐม   
จ.นครปฐม  73000
58  ห้องเลขที่  GCN033  อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบ้านโป่ง  ชั้น G-IN  ม. 5 ต.หนองอ้อ  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี  70110
500/1  ม. 6  ต.บ้านหม้อ  อ.เมืองเพชรบุรี  เพชรบุรี  76000
17/17  ห้องเลขที่ GCN017 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ้อมใหญ่ ชั้น G-IN  ม. 8  
ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน นครปฐม  73160
99/19 , 99/20  ห้องเลขที่ K309  ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน นครปฐม  3110
79 ห้องเลขที่ 2CLPO003 ชั้นที่ 2-IN อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย  ม. 8  ต.ท่าทราย  อ.เมืองสมุทรสาคร  
สมุทรสาคร  74000

15 สาขาย่อย บิ๊กซี บ้านโป่ง
16 สาขาเพชรบุรี
17 สาขาย่อย บิ๊กซี อ้อมใหญ่
18 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
19 สาขาย่อย บิ๊กซี สมุทรสาคร

ภาคตะวันออก

20 สาขาชลบุรี
21 สาขาระยอง
22 สาขากบินทร์บุรี

90/353-356  ม.3  ถ.สายเสม็ด-อ่างศิลา  ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  ชลบุรี   20000
81/76 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง ระยอง 21000
81/8-9 ม.16  ถ.ทางหลวงหมายเลข 304  ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

23 สาขาจันทบุรี

17/34-35 ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล  ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี 22000

24 สาขาฉะเชิงเทรา
25 สาขาพัทยา
26 สาขาสระแก้ว
27 สาขาระยอง 2 (ถนนสุขุมวิท)
28 สาขาย่อย ปราจีนบุรี (นิคม 304)

1072-1074   ถ.สุขประยูร  ต.หน้าเมือง   อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา    24000
1/44-45  ม. 6  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  ชลบุรี  20150
42/8  ถ.สุวรรณศร   ต.สระแก้ว   อ.เมืองสระแก้ว  สระแก้ว   27000
171/2  ถ.สุขุมวิท  ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง  ระยอง  21000
659/3  ม. 10  ต.ท่าตูม  อ.ศรีมหาโพธิ  ปราจีนบุรี  25140
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0-3428-4754-8
0-3621-3210-3
0-3532-3068-70,
0-3532-3075-77
0-3262-3639-42
0-3442-1407-10
0-3233-2452-3
0-3456-4463-4
0-8566-1787
TEL.036-784468-71  
FAX.  036-784472
0-3472-3410-1
0-3552-2029, 0-3554-5144
0-3738-2399, 0-3738-1481

0-3879-1672-9
0-3801-1081-3
0-3728-1423, 0-3728-1452,
0-3728-1041
0-3931-3189-90,
0-3931-3319-20

ภาคเหนือ

29 สาขาเชียงใหม่
30 สาขาพิษณุโลก
31 สาขาเพชรบูรณ์

134/2 ม.4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
116/3-4 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.บ้านคลอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
9/15  ม.2 ถ.นิกรบำ�รุง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000

32 สาขานครสวรรค์
33 สาขาเชียงราย

282/10-11ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
862/7-8  ถ.ทางหลวงแผ่นดิน1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

34 สาขากำ�แพงเพชร
35 สาขาอุตรดิตถ์

146/7-8  ม.3 ถ.สายกำ�แพงเพชร-สุโขทัย  ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร 62000
269/3-4 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

36 สาขาแพร่

50/9-10 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล  ต.นาจักร อ.เมือง  จ.แพร่  54000

37 สาขาลำ�ปาง

138/67-68 ถ.พลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำ�ปาง จ.ลำ�ปาง 52000

38 สาขาพะเยา
39 สาขาพิจิตร
40 สาขาย่อยตาก
41 สาขาย่อยสุโขทัย
42 สาขาย่อยน่าน
43 สาขาย่อยอุทัยธานี
44 สาขาย่อยประตูเชียงใหม่
45 สาขาย่อยหางดง
46 สาขาย่อยฝาง
47 สาขาย่อยลำ�พูน  
48 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

242 /5-6 ถ.พหลโยธิน  ต.แม่ต๋ำ�  อ.เมือง จ.พะเยา  56000
39/101-102 ถ.สระหลวง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิจิตร  66000
6/10-11  ถ.พหลโยธิน  ต.หนองหลวง  อ.เมือง จ.ตาก 63000
16/4-5  ม. 9  ต.ปากแคว  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000
7/25-26   ถนนเจ้าฟ้า   ตำ�บลในเวียง    อำ�เภอเมืองน่าน   จังหวัดน่าน  55000
73/11 ถ.รักการดี   ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000  
1/5  ถ.อัษฎาธร  ต.ศรีภูมิ  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50000
229/1  ม. 13   ต.บ้านแหวน   อ.หางดง  จ.เชียงใหม่   50230
602/3 ม.5  ต.เวียง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่    50110
333/5-6  ม. 4 ตำ�บลบ้านกลาง  อำ�เภอเมืองลำ�พูน  จังหวัดลำ�พูน    51000
9/99 ห้องเลขที่ K313 ชั้น 3  อาคารโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก  ม. 5  ต.พลายชุมพล  อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก
65000
49 สาขาย่อย เซ็นทรัล เชียงราย
99/9 ห้องเลขที่ K227 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ชั้น 2 ม.13  ต.รอบเวียง  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย   57000
50 สาขาย่อย แม่สอด
75/9   ถ.สายเอเชีย   ต.แม่สอด   อ.แม่สอด   จ.ตาก  63110
51 สาขาย่อย เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 99,99/1,99/2 หมู่ที่ 4 ห้องเลขที่ K310 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่  
50000
52 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง 319  ห้องเลขที่ K209  ชั้นที่ 2  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำ�ปาง  ถ.ไฮเวย์-ลำ�ปาง-งาว  ต.สวนดอก  อ.เมืองลำ�ปาง  จ.ลำ�ปาง
52100
53 สาขาย่อย ชัยนาท
71  ถ.พหลโยธิน  ต.บ้านกล้วย  อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท  17000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 สาขานครราชสีมา
55 สาขาขอนแก่น
56 สาขามุกดาหาร
57 สาขาอุดรธานี
58 สาขาร้อยเอ็ด
59 สาขาสุรินทร์
60 สาขาอุบลราชธานี
61 สาขาสกลนคร

867/10-11 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
381/32 หมู่ที่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
58/7-9  ถ.ชยางกูร  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000
623 - 624  ม.7 ต.หมูม่น  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
306  ม.16 ถ.เทวาภิบาล ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ. ร้อยเอ็ด  45000
82/115-116 ถ. สระโบราณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
756/3 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
39/7-8  ม.11  ถ.บ้านธาตุ  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000

62 สาขาบุรีรัมย์
63 สาขาหนองคาย
64 สาขาชัยภูมิ
65 สาขากาฬสินธุ์
66 สาขาย่อยยโสธร

8/3-4  ถ.ปลัดเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
644/6-7   ม. 4   ถ.เสด็จ  ต.มีชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย   43000
18/10-11 ถ.ชัยภูมิ -สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000
189/7 ถ.เกษตรสมบูรณ์  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
232  ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

0-5324-6744
0-5521-6978-81, 0-5524-2339
0-5672-0381-2,
0-5672-5992-3
0-5622-0806-7, 0-5637-1718
0-5371-2392, 0-5371-9587,
0-5371-9453,0-5371-9436
0-5579-9971-4
0-5540-3168,0-5540-3130,
0-5540-3139, 0-5540-3180
0-5452-3142, 0-5452-3249,
0-5452-3360,0-5452-3387
0-5421-8333, 0-5422-4056,
0-5422-4003
0-5448-2015-8
0-5661-5226-8
0-5551-5698, 0-5551-5749
0-5561-3262-3
0-5477-5081
0-5657-1251-2
0-5344-9192-3
0-5344-2461-3
0-5345-1832-3

0-4426-1795-803
0-4332-4720-6
0-4261-5141-8
0-4212-6441, 0-4212-6443-9
0-4351-6022-29
0-4451-3640, 0-4451-3654
0-4528-3815-6
0-4271-3103, 0-4271-3643,
0-4271-3181, 0-4271-3197
0-4460-1822-5
0-4241-1022
0-4481-3359-62
0-4381-6200-3
0-4571-2003,0-4571-4008
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67 สาขาศรีสะเกษ
68 สาขาย่อยนครพนม
69 สาขาย่อยปากช่อง
70 สาขาเลย
71 สาขาย่อยมหาสารคาม  
72 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
73 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

84/23-24  ม.10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000
0-4564-4151-4
381/14  ถ.นิตโย  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครพนม 48000
0-4251-4351, 3
492/2   ถ.มิตรภาพ   ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 30130
0-4431-6771-2
28/3  ถนนมลิวรรณ  ต.กุดป่อง  อ.เมืองเลย  จ.เลย   42000
1/15-16  ถ.นครสวรรค์   ต.ตลาด  อ.เมืองมหาสารคาม   จ.มหาสารคาม   44000  
311 ห้องเลขที่ K302 ชั้น 3 ม.7 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี  ต.แจระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  3400
277/1-3, 271/5 ห้องเลขที่ K302 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ชั้น 3  ถ.ประจักษ์ศิลปาคม  ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี  41000
74 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 99 ห้องเลขที่ RMU205 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้นที่ 2 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  40000
75 สาขาย่อย บึงกาฬ
83/3  ม. 1  ต.วิศิษฐ์  อ.เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ   38000
76 สาขาย่อย บิ๊กซี นครพนม
9/2  ห้องเลขที่ GCN057  ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม  ชั้นที่ 1 ซ.ร่วมมิตร ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม  
จ.นครพนม  4800
77 สาขาย่อย บิ๊กซี บุรีรัมย์
150 ห้องเลขที่ GCN021 ชั้น G-IN อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์  ม. 7 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  31000
78 สาขาย่อย หนองบัวลำ�ภู
61/5  ม. 2  ต.ลำ�ภู   อ.เมืองหนองบัวลำ�ภู  จ.หนองบัวลำ�ภู  39000

79 สาขาสุราษฎร์ธานี
80 สาขานครศรีธรรมราช
81 สาขากระบี่
82 สาขาตรัง
83 สาขาหาดใหญ่
84 สาขายะลา
85 สาขาพัทลุง
86 สาขาชุมพร
87 สาขาภูเก็ต
88 สาขาระนอง
89 สาขาย่อยสตูล  
90 สาขาย่อยเกาะสมุย
91 สาขาย่อยพังงา
92 สาขาย่อยสงขลา
93 สาขาย่อยนราธิวาส
94 สาขาย่อยหาดใหญ่ใน
95 สาขาย่อยหลังสวน
96 ศูนย์ปัตตานี
97 สาขาย่อยทุ่งสง
98 สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา
สุราษฎร์ธานี
99 สาขาย่อย เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
100 สาขาย่อย บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
101 สาขาย่อย เวียงสระ
102 สาขาย่อย สะเดา
103 สาขาย่อย ตะกั่วป่า

ภาคใต้

74/19-20  ม.2  ถ.ศรีวิชัย   ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง   จ.สุราษฎร์ธานี  84000
0-7722-1590-9, 0-7728-8781-2
43/5-7  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
0-7544-6060-68
50/10-11  ถ.ศรีพังงา  ต.กระบี่ใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000
0-7566-3859-63
69/34-35  ถ.เพลินพิทักษ์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ. ตรัง  92000
0-7521-3921-30
374  ถ.สามชัย  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
0-7434-3650-8
47-49   ถ.เทศบาล 1   ต.สะเตง  อ.เมืองยะลา   จ.ยะลา  95000
073-222881-3
36/1  ถ.เอเซีย  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000
0-7467-1880-3
51/4-5  ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.บ้านนา  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000
0-7753-4629-32
69/1-2  ม.1  ถ.เทพกระษัตรี  ต.เกาะแก้ว อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
0-7637-7921-4
50/25-26  ม. 1 ถ.เพชรเกษม  ต.บางริ้น  อ.เมือง   จ.ระนอง  85000
0-7782-3473-5, 0-7782-3991
708/2  ม. 4   ต.คลองขุด  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล  91000
0-7472-5208-9
12/80  ม. 1 ถ.สายรอบเกาะ  ต.แม่น้ำ�  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  84140
0-7733-2119-20
479 ถ.เพชรเกษม (ตรงข้าม ร.พ.พังงา) ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
0-7641-3347-8
593 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
0-7432-2773-4
375  ถ.ระแงะมรรคา   ต.บางนาค   อ.เมือง   จ.นราธิวาส  96000
0-7351-1780, 0-7351-1782
1139/7  ถ.เพชรเกษม   ต.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
0-7425-8832-3
34/7 ถ.เขาเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  86110
0-7754-5214-5
49/3-6 ถ.กลาพอ  ต.อาเนาะรู   อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000
0-7331-1638, 0-7333-4405
595/3  ม. 1  ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110
075-411346 ,075-411374
88  ห้องเลขที่ K307/1  ชั้นที่ 3  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  ม. 10  ต.วัดประดู่  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี   092-2687491
8400
1518,1518/1,1518/2  ห้องเลขที่ K310  ชั้นที่ 3  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ถ.กาญจนวณิชย์  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา  90110
130  ห้องเลขที่ GCLPO004/1  ชั้น  G-IN  อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี  ม. 1  ถ.เลี่ยงเมือง  
ต.บางกุ้ง  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี  84000
132/17  ม. 4  ต.บ้านส้อง  อ.เวียงสระ   จ.สุราษฎร์ธานี  84190
95   ถ.กาญจนวนิชย์  ต.สะเดา  อ.สะเดา   จ.สงขลา  90120
112  ถ.ศรีเมือง  ต.ตะกั่วป่า  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110
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Message From The Chairman
With the intense competition in the insurance industry and the slow growth of Thai economy
in the past year, the year 2015 was another challenging year for Thai non-life insurance industry. Thai
economy grew by only 2.8 percent in 2015 due to lower than expected export, consumption and
private investment growth rates. As an open economy, Thailand was inevitably affected by weak global
demand and weak global economic outlook. On the investment front, the average return on investment
in 2015 was lower than in 2014 as the fixed-income securities yielded a lower return in accordance
with lower policy interest rate.
In 2015, the Company earned written gross premium of 9,989 million Baht, representing an
increase of 3.3 percent over the previous year. In term of profitability, however, the net profit after
tax was 886 million Baht, a decline of 8.9 percent over 2014 due to declining underwriting profit and
declining investment return. Our financial position remained strong with Capital Adequacy Ratio (CAR)
of 541.0 percent as of 30 September 2015 higher than the statutory required minimum of 140 percent.
Throughout the years, the management has retained the Company’s commitment to develop
and deliver innovative products and services, and has continued to apply new technology in our work
process to improve efficiency and customer satisfaction. As an insurance company, we have also been
careful and mindful of our approach to prudent risk management, not only on the underwriting and
operation sides but also on the investment risk management.
On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to all our clients,
business partners and shareholders for their confidence, trust and support. I would also like to thank
our staff and management team who have worked with dedication and determination that led us to
achieve good performance amid global and local economic uncertainties. I believe that the Company
will move forward into its 66th year with commitment and confidence to sustain our long-term
competitiveness.

								(Mr. Reungvit Dusdeesurapot)
									 Chairman
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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 , 20,000,000 common share, Baht 10 par value.
Issued and fully paid capital 200 Million Baht , 20,000,000 common share, Baht 10 par value.
** The Company does not invest in any juristic person 10 percent 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
				
Miss Somjai Khunapasut, C.P.A. Registration No. 4499 or
				
Miss Ratana Jala , C.P.A. Registration No. 3734 or
				
Miss Rachada Yongsawadvanich, C.P.A.
				
Registration No. 4951
				EY Office Limited
				
33rd Floor, Lake Rajada Ogffice Complex
				
193/136-137 Rajadapisek Road, Bangkok 10110
				
Tel. 0-2264-0777 Fax: 0-2264-0789 – 90
				Legal Advisor
				
Thammaniti Legal Office Co., Ltd.
				
4th Floor, Nai Lert Building
				
2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
				
Tel. 0-2252-1260 Fax: 0-2252-1104
				Other important information
				
No other information that may affect the decision of investors
				significantly.
** Investors can learn more on the issuing company’s annual statement (Form 56-1) shown in
www.sec.or.th or the company’s website : www.smk.co.th
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Financial Summary
2015
Results of Insurance Operation
Total Premium Written
Net Premium Written
Claims and losses adjustment expenses
Profit from underwriting
Profit from investments
Financial Position
Total assets
Total liabilities
Total equity
Book Value (Baht)
Statement of Income
Net profit
Net profit per share (Baht)
Dividend per share (Baht)
Financial Ratios Highlight
Current ratio (times)
Premium receivables turnover (days)
Loss ratio (%)
Gross profit margin (%)
Underwriting expenses ratio (%)
Return on investment (%)
Net profit margin (%)
Return on equity (%)
Return on total assets (%)
Debt to equity ratio (times)

(UNIT: 1,000 BAHT)
2014
2013

9,989,171 9,670,358 8,942,321
9,680,434 9,380,408 8,715,427
6,027,998 5,487,849 4,997,092
616,734
730,540
577,022
440,505
478,695
523,970
14,322,778 13,709,442 12,277,763
9,943,249 9,684,268 9,017,562
4,379,528 4,025,174 3,260,201
218.98
201.26
163.01
886,381
44.32
17.28*

973,378
48.67
17.03

869,970
43.50
14.75

1.32
34.97
63.18
6.37
31.54
3.74
8.70
21.09
6.32
2.27

1.31
33.78
60.74
7.79
32.17
4.22
10.09
26.72
7.49
2.41

1.24
33.51
60.65
6.62
33.22
5.21
9.82
28.25
7.36
2.77

* to be approved by the Y2015 AGM
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Board Of Directors
Mr. Reungvit Dusdeesurapot
Position

Chairman / Chairman of Investment Committee /
Chairman of Nomination, Remuneration and
Corporate Governance Committee
Date of Appointment
 11 July 1996
Age
 57 years old
Shareholding as at 31 December 2015  12.85%
Family relationship between the management  Brother of
 Mrs. Anchulee Gunavibool
 Mr. Reungdej Dusdeesurapoj
 Mrs. Suwimol Chayavoraprapa
Education Qualification
 Master’s Degree (Economics) University of Oxford
Training experience from Thai Institute  Director Accredition Program Class 10/2004
Of Director (IOD)
 Role of the Chairman Program Class 18/2008
Working Experience
 CEO, Seamico Securities Public Co., Ltd.
 Executive Director, Raimon Land Public Co., Ltd.
 Deputy Secretary General to Prime Minister,
The Prime Minister’s office
 Advisor to Deputy Prime Minister
 Member of Parliament
Present
 Executive Chairman, Thai Strategic Capital Ltd.
Mr. Reungdej Dusdeesurapoj
Position
 Director /CEO / Managing Director / Member of
Investment Committee / Member of Nomination,
Remuneration and Corporate Governance Committee
Date of Appointment
 16 May 1994
Age
 55 years old
Shareholding as at 31 December 2015  12.77%
Family relationship between the management  Brother of
 Mrs. Anchulee Gunavibool
 Mr. Reungvit Dusdeesurapot
 Mrs. Suwimol Chayavoraprapa
Education Qualification
 Master’s Degree (MBA) Sasin Graduate Institute of
Business Administration of Chulalongkorn University
Training experience from Thai Institute  Director Certification Program Class 38/2003
Of Director (IOD)
 Director Accreditation Program Class 5/2003
Working Experience
 Chairman, Road Victims Protection Company Limited
 Director, T.I.I. Co., Ltd. (Thailand Insurance Institute)
 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
• Deputy Managing Director
 Director, Road Victims Protection Company Limited
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Present
Mrs. Suwimol Chayavoraprapa
Position
Date of Appointment
Age
Shareholding as at 31 December 2015
Family relationship between the management

Director, Thai Insurers Datanet Company Limited
 Executive Director, The General Insurance Association


Director / Executive Director / Member of Investment Committee
 16 May 1994
 52 years old
 7.13%
 Sister of
 Mrs. Anchulee Gunavibool
 Mr. Reungvit Dusdeesurapot
 Mr. Reungdej Dusdeesurapoj
Education Qualification
 Master’s Degree (MBA) University of Missouri, USA.
Training experience from Thai Institute  Director Accreditation Program Class 2/2003
Of Director (IOD)
Working Experience
 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
• Deputy Managing Director
and Chief Financial Officer
• Investment Departmment Manager
Mr. Stewart Michael Langdon*
Position
 Director
Date of Appointment
 9 February 2015
Age
 37 years old
Shareholding as at 31 December 2015  0%
Family relationship between the management   LLB (Hons), Aberdeen University
Education Qualification
Training experience from Thai Institute  Of Director (IOD)
 Vice Pressident - Rothschild (Middle East) Limited
Working Experience
 Executive - Ernst & Young
 Partner - LeapFrog Investment
Present
Mr. Pradit Rodloytuk
 Director / Executive Director / Member of
Position
Investment Committee / Chairman of Risk
Management Committee / Member of Nomination,
Remuneration, and Corporate Governance Committee
Date of Appointment
 16 May 1994
Age
 81 years old
Shareholding as at 31 December 2015  1.98%
* Mr. Stewart Michael Langdon has been appointed as a director by the resolution of the Board of
Directors’ meeting No. 5/2014 on 9 February 2015.
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Family relationship between the management
Education Qualification
Training experience from Thai Institute
Of Director (IOD)
Present
Mrs. Anchulee Gunavibool
Position
Date of Appointment
Age
Shareholding as at 31 December 2015
Family relationship between the management

 Master’s Degree (Accounting) Thammasat University
 Director Accreditation Program class 69/2008




Managing Partner, AST Master Company Limited

Director
 16 May 1994
 58 years old
 7.40%
 Sister of
 Mr. Reungvit Dusdeesurapot
 Mr. Reungdej Dusdeesurapoj
 Mrs. Suwimol Chayavoraprapa
Education Qualification
 Bachelor’s Degree (Financial) Assumption University
Training experience from Thai Institute  Of Director (IOD)
Working Experience
 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
• Director, Executive Director and Deputy Managing Director
Mr. Anuchata Chaiprapha
Position
 Independent Director / Chairman of Audit
Committee / Member of Risk Management
Committee / Member of Nomination, Remuneration,
and Corporate Governance Committee
Date of Appointment
 4 November 1999
Age
 83 years old
Shareholding as at 31 December 2015  0%
Family relationship between the management  Education Qualification
 Bachelor’s Degree (Financial) Chulalongkorn University
Training experience from Thai Institute  Director Accreditation Program Class 14/2004
Of Director (IOD)
 Audit Committee Program 16/2007
 Advanced Audit Committee Program Class 21/2015
Working Experience
 Director, Bangkok Dusit Medical Services Plc.
Present
 Director, Bangkok Phrapradaeng Hospital
 Director, S.M.T. Leasing Co., Ltd.
Mr. Wisait Panutat
Position
 Independent Director / Member of Audit Committee
Date of Appointment
 16 May 1994
Age
 72 years old
Shareholding as at 31 December 2015  0%
Family relationship between the management   Master’s Degree (Master of Management) Sasin
Education Qualification
Graduate Institute of Business Adminnistration of
Chulalongkorn University
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Training experience from Thai Institute
Of Director (IOD)
Working Experience

Present
Mr. Suvichakorn Chinapha
Position



Director Accreditation Program Class 29/2004

AMD Thai Military Bank
Advisor to the Managing Director, Phayathai Asset
Management Co., Ltd.
 Independent Director / Audit Committee,
Dragon One Plc.
 Chairman, Siam General Factoring Plc.
 Chairman of Audit Committee, Stone One Co., Ltd.
 Chairman of Audit Committee, Mazda Chonburi Co., Ltd.



Independent Director / Member of Audit Committee
/ Member of Risk Management Committee
 17 September 1998
Date of Appointment
 64 years old
Age
Shareholding as at 31 December 2015  0%
Family relationship between the management   Ph.D (Education Administration) Illinois State
Education Qualification
University, U.S.A
Training experience from Thai Institute  Directors Certification Program Class 31/2003
 Audit Committee Program Class 10/2005
Of Director (IOD)
 QFR Class 4/2006
 SFE Class 3/2009
 DCPU Class 2/2014
 RMP Class 6/2015
 Deputy Rector, Phitsanulok University
Working Experience
 Deputy Rector, Saint John University, Bangkok
 Master, ASEAN University
 Master, Assumption University
Present
Miss Thanomsri Synsukpermpoon
 Director / Company Secretary / Secretary to Nomination,
Position
Remuneration and Corporate Governance Committee
 26 April 2012
Date of Appointment
 58 years old
Age
Shareholding as at 31 December 2015  0.012%
Family relationship between the management   Master’s Degree (Master of Management) Sasin
Education Qualification
Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
Training experience from Thai Institute  Directors Certification Program Class 100/2013
 BRP Class 17/2015
Of Director (IOD)
 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
Working Experience
• Senior Vice President & Manager (Investment)
• BOD Secretary
• Assistant Managing Director
Financial & Investment and Company Secretary
 Director & BOD Secretary, Syn Mun Kong Insurance Plc.
Present
Remark : All directors have no criminal record in the past 10 years.


Annual Report 2015 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 135

Executive and Administrative Officers
Mr. Sutip Ratanarat
Position
Date of Appointment
Age
Shareholding as at 31 December 2015
Education Qualification
Working Experience
Mr. Prayat Thitathummakul
Position
Date of Appointment
Age
Shareholding as at 31 December 2015
Education Qualification
Working Experience
Present
Mrs. Veena Niramarnsakul
Position
Date of Appointment
Age
Shareholding as at 31 December 2015
Education Qualification
Working Experience

Deputy Managing Director Motor Claim
1 April 2015
59 years old
0.001%
Master’s Degree of Public Administration (MPA)
Pathumthani University
 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
• SEVP & Manager Central and Eastern Regional Administration
• AMD Motor Claim






Deputy Managing Director Business & Regional Administration
1 April 2015
57 years old
0.002%
Master’s Degree of Science Kasetsart University
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
• EVP & Manager (Southern Regional Administration)
• AMD Regional Administration
 Director , Road Victims Protection Co., Ltd.














Mr. Surapong Vongsopanagul
Position
Date of Appointment
Age
Shareholding as at 31 December 2015
Education Qualification
Working Experience

Deputy Managing Director Accounting, Credit Management & Compliance
1 April 2015
55 years old
0.016%
Master’s Degree (MBA) Thammasat University
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
• EVP & Manager (Accounting & Credit Management)
• AMD Accounting & Credit Management








Mr. Nusonti Nilwong
Position
Date of Appointment
Age
Shareholding as at 31 December 2015
Education Qualification
Working Experience

Assistant Managing Director IT and System & Development
1 March 2015
51 years old
0%
Master’s Degree (MBA) Thammasat University
The Stock Exchange of Thailand
• Head - Post Trade and Share Registrar System Dept.








Assistant Managing Director Central Motor Claim
1 April 2015
54 years old
0%
Master’s Degree (MBA) Ramkamhang University
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
• VP & Manager Central Motor Claim
• SVP & Senior Manager Central Motor Claim

Remark : All executive officers have no criminal record in the past 10 years.
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List

Position

Mr. Tara

Vanalabpattana
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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 183
in operation countrywide at the end of 2015.

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 2011-2015 Vision Statement, it has been defined that the Company
will be the leader of non-life insurance business in concern of service and innovation 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. 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.
In other words, pay as you drive, drive less pay less; or By-Fit health insurance, the more your health
fits, the more discounts you will get.
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
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Changes and Development
During the year 2012 , 2013 , the Company had no significant changes in the structures of
shareholding, management , or business operation.
In 2014 , the Company had changes in the structures of shareholding according to the
transactions on 19 December 2014 there has been strategic investments made by institutional
shareholders where Mindo Asia Investments Limited and LeapFrog Thailand Holdings Limited acquired
shares in the Company accounted for 10.875% each, from Royal & Sun Alliance Group (RSA). RSA
had to sell the said shares as they needed to raise substantial fund to meet the British regulator’s
requirement on their capital fund.
Proportion of the Company’s shareholding as at 19 December 2014 are as follows:
Name of Shareholders
Dusdeesurapoj Family
Royal & Sun Alliance Group
Mindo Asia Investments Limited
LeapFrog Thailand Holdings Limited

Before the change (%) After the change (%)
62.57
62.57
21.75
0
0
10.875
0
10.875

The above mentioned transaction are merely a change in the shareholding structure and has
no impact on the Company’s management structure, business policy and operations.
For the year 2015 , the Company had no significant changes in the structures of shareholding,
management , or business operation.
Products
The Company has increased the value of services to customers who buy 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.
Technology
1. The company has been developing the mobile system called Mobile Application for facilitating,
enhancing the efficiency, and real-time directly connect to the Claim system. Many years ago, the
company had officially launched Smart App for the first time which clients are able to use their own
personal mobile phones taking photos of vehicle damage from the car accident in the case that there
is no disputant by themselves via Smart App without waiting for the accident investigation from the
officer. Also, they will be receive the evidence for repair requests on their mobile phone within 5
minutes. In 2015, the usage of this App had been expanded in which the claim staffs and affiliated
garages could investigate accidents by using applications named Surveyor App and Garage App which
both the claim staffs and garages are able to record results, items, and estimated damaging cost then
sending to the database on the company’s server immediately.
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2. The company has been improving the Digital Map System as a tool for managing the claim
staffs to reach the scene of accident within 20 minutes. In 2015, the company had begun using the
new version of “Google Map” system for searching the scene of accident which it was faster and more
accurate. It also enhanced the efficiency of the claim staffs.
3. The company has been developing the payment system via Online Bill payment in which the
agents are able to print out Pay-in slip for paying at the Bank and record the payment of insurance
premium on the system and are able to check the status of pending premiums by themselves.
4. The company has been improving the WEB system for the affiliated garages which it would
be more convenient.
Core Insurance System adaptation
1. The company had begun using new Non-Motor system on Platform Microsoft which was
up-to-date and supported the cost reduction of the system operation and supported the faster launch
of new product (Time to Market).
2. The company had brought the Software which supported inquiring Block for improving
efficiency in fire insurance’s underwriting with more accuracy and faster.
3. The company had invested on database system SQL server of Microsoft and had begun
transferred database from the previous system. That investment had increased the efficiency of the
data processing more than 200% and had reduced cost of Informix system maintenance as the result
of being a new version with more memories.
The Networking Structure and the Business Continuity Plan (BCP)
1. The company had arranged the annual rehearsal of contingency plan in 2015 which all main
system have been successfully checked. There are improvements to reduce the period of recovery and
improve Data Backup for a photos of vehicle damage between the Site from previously spent a month
to successfully done within a day.
2. The company had improved the branch networking system by increasing Bandwidth in
order to support future growth.
The company has followed a policy of involvement in corporate social responsibilities. In
2015, the company has made several social activities, as reported in the article 7 Corporate Social
Responsibilities (CSR).
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
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
Executed % Shareby
holding
Underwriting income
- Fire
- Motor
- Personal Accident
- Miscellaneous
- Marine
Total underwriting income
Investment income
- Net investment income
- Profit from investment
- Fair value losses on trading investments
Total investment income
Total underwriting and investment income

2015
MB
%

2014
MB
%

2013
MB
%

SMK
SMK
SMK
SMK
SMK

-

132.51 1.31 110.94 1.15 109.96
9,004.26 89.21 8,488.90 87.98 7,660.58
317.44 3.14 372.31 3.88 341.06
193.88 1.92 186.89 1.95 193.08
6.24 0.06
5.61 0.06
6.58
9,654.33 95.65 9,124.65 95.02 8,311.26

SMK
SMK
SMK

-

390.67 3.87 360.48 3.75 340.55 3.85
49.84 0.49 118.21 1.23 183.42 2.08
(1.05) (0.01) (0.21)
493.46 4.35 478.48 4.98 523.97 5.93
10,093.79 100.00 9,603.13 100.00 8,835.23 100.00

1.25
86.70
3.86
2.19
0.07
94.07

Product or service features
Non-life insurance is recognized as the main business of the Company which is classified into 4
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
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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 70km per day or less than 25,550km per year.
3. 2+ insurance is the 2nd class insurance covering a case of collision (only with land vehicles),
			 loss and fire of the car.
4. 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.
5. 3 Plus insurance is the 3rd class insurance covering other party’s car and the insured’s car,
			 with the maximum liability of 150,000 Baht.
6. 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.

-		 Personal Accident Insurance
			 Provides the coverage for the insured 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,
dismem berment, 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.
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-		 Miscellaneous Insurance
			 Covers other insurances which are not personal accident insurance; e.g. By-fit health
insurance, cancer insurance, liberty insurance, travel insurance, theft insurance, and all risks in
surance.

-		 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 than those who
give less importance on their health.

Classification of Customers and Target Customers
Mostly, the customers are in middle to low level. The premium of customers in Bangkok area
contributes 38.1% while of regional customers contributes 61.9%, spreading across all regions. For
motor insurance, 77.6% is from personal vehicles whereas 22.4% is from commercial vehicles.
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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: 21.42% from
financial institutions and showroom, 14.78% from agents in Bangkok, 33.94% from regional agents,
14.83% from brokers, 15.02% 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 2015 average of total annual
premium, is at 27.00%. The dependency ratio on the highest rank is at 5.32%.

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 50.09%; 14.19%
		 from Bangkok agents and 35.89% from regional agents, and distributed via financial institutions
		 and brokers for 34.23%, 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 58.75%, 32.97% 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 61.9%, 30.2% via agents and brokers, and the rest via direct
		 sales.

The Competition within the Industry
At present, there are as many as 61 insurance companies operating in Thailand while the market
share is rather agglomerated to a few companies. The top 10 insurance companies have taken up
60.15% of market share, with the top ranking company taking up 15.50%. Syn Mun Kong Public
Company Limited occupies the 5th rank of market share, or equivalent to 4.75%. Considering only
the market share of motor insurance, the Company can occupy the 2nd rank of the market, which is
equivalent to 7.51%.
Insurance companies still rely on agents as their main channel of market expansion. Though, in
2015, insurance agents on an online market were increased and it could be expected that the insurance
companies and agents will reach new channels to enhance more efficient of the customer access.
In the Digital era, Pricing Strategy is still used for the acquisition of market share, especially in 2015,
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the total car sales were decreased 9.3% from many reasons such as the falling crop price problems,
the high rate of household debts, an unpleasant atmosphere for investment, and the lower rate of the
Global Economic growing which had an effect on the low rate of the economic growth of 2015.

Industry Trend and its Competition in the Future
In long term, insurance industry still has a plenty of growth potentiality. As Thailand locates in
the heart of AEC countries which is considered to be an advantage in term of location and terrain, we
are to the liking of foreign investors for the investment in Thailand. Although the economy in USA and
Europe have some recovery signal, the economic growth rate in the future cannot be compared with
the economy of Asia and Southeast Asia at all. Furthermore, the insurance penetration rate in Thailand
is still at low level when comparing to the developed countries. Hence, there are roomy opportunities
in business expansion still.
In short-term, the political security will be a significant factor that has effect on the growth of Thai
economy as the expectation GDP of 2015 at 2.8%-3.5% by economists. The estabishment of insurance
business will be related with the growth rate of economy and it is expected that car sales will quite
stable or dropped slightly from 2015. Comparing to other insurances, health insurance will grow at the
best rate.
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 in 2015. 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.
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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.
		 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 2015, the Company did not have any loans from financial institutions.
		Loan Policy
				 The Company’s loan policy follows the conditions stipulated in the OIC’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.
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- 		 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
The company had realized about the signification of risk management under the change that
affected to the business both from internal and external factors. The Board of the company had
entrusted the Board of risk management to assign policies and to forward those policies to every sectors
to be realized about risks which 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.
Performing the company’s business in 2015 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
company had assigned significant risk factors including prevention and conclude 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 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 Management and Operation
To increase the competitive abilities, the Company has increased focusing on staff fuctions,
technologies, services and the risk management to cover the risk management system of overall
organization until setting the acceptable risk level by holding annual discussion of Chief executives to
follow up, improve and update 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.
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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 leadtime of car
raparation 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 recieved in the future.
The Underwriting Risk Management
To prevent the risk in this business, the Company has therefore cautiously set forth clear
underwriting criteria. All relevant factors have been taken into consideration, e.g. the business of
the insured, vehicle type and use, accident statistics and compensations for each kind of motors in
comparison with existing data on the industry including the acceptable risk level based on the manual
and the regulated premium rates to reduce risk and used as an insurance underwriting guidelines.
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 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.
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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 for voluntary motor insurance to limit the company’s risk. In the year 2015, the Company
realizes in the increase of public demands for motor insurance which covers the loss from flood.
We therefore have purchased higher excess of loss reinsurance with the increase of the reinsurer’s
maximum excess amount at 192.50 million baht per 1 incident. All this is to manage the Company’s
risk by transferring more responsibility to the reinsurer.

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 2015, the company’s aforesaid ratio is 541.04% and the company still has the capital
more than requirement regulatory amounted to THB 4,932.25 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.
To reduce the mentioned risk, the Company has created the report and evaluated the operational
risks and the Company’s activities continuously such as the process of underwriting income’s investigation
and the process of claim management which the result of evaluation has been proposed to the managing
directors and the risk management group of directors of the Company. Also, there are the operational
setting and internal control under auditors for reducing corruption and improper actions. The internal
audit section of the Company is responsible to audit overall operations included IT system and give
the suggestion to improve the operational system and process for decreasing operational risk at the
lowest rate.
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Additionally, all level of divisions in the Company have the important mission to follow up, control,
and evaluate the opreational result for keeping operational risk within control. 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
A market risk is a result of the changes in market value of the invested assets, interest rate, foreign
exchange rate, equity price, and commodity price.
Other than the underwriting incomes, another major earning of the non-life insurance business has
been the investment income. Therefore, how to bring about the maximum benefit through effective
way of investment is crucial for the non-life insurance business. But, to achieve this, it needs to count
on proficiency and discretion as there is risk associated with investment. In any case, all insurance
companies’ investment that are under supervision of the Office of Insurance Commission (“OIC”) and
all the rules and regulations have to be complied as stated in the Announcement on Other Investments
of Insurance Companies of the Office of Insurance Commission.
Besides, the Company has assigned the Investment Committee who clearly set investment
targets and policies. Major sums have been invested in secured low-risk securities with regular
return at reasonable rates. Also, investment proportions in each security category need prior
approval of the Investment Committee. The Company has engaged experienced investment experts, i.e.
Kasikorn Asset Management Co.,Ltd. and Merchant Partners Asset Management Co.,Ltd. to manage
part of its securities portfolio. The investment policy is to invest in only good certified stocks as a basis.
With regard to investment in the securities as registered in the stock market, related risk factors
have been those of price fluctuation therein and of operating results of the registered companies
that issued those stocks. Nevertheless, investment of the Company has been the type of long-term
investment, which will focus on investment in those securities with quality fundamental factors. As of
December 31, 2015, the Company had total net unrealized loss on revaluation of the investment of
THB 185.8 million as shown in the equity.
As for investment risk in debt instruments , actually it affected the Company so slightly as major
investment of the Company was emphasized on long-term or held-to-maturity investment in liquid debt
securities on the secondary market. In addition, the debt instruments purchased would be sold only
when they were due. Therefore, any changes in value of the debt instruments due to the changes in market
rates of return will have an effect on the balance sheet of the shareholder’s equity only. Furthermore,
the Company invested only in the debt instruments issued by the companies with credit rating
from A- upwards, while according to the regulations as stipulated in the OIC’s Announcement
on Other Investments of Insurance Companies, credit rating as required for the aforesaid debt
instruments of insurance companies, credit rating as required for the aforesaid debt instruments
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issuer shall note be less than BBB or equivalent. Through the aforesaid management, the Company’s
risk of default on debts was regarded very low.
However, investment risk also depends on other external factors, e.g. monetary and financial
situations, political problem, as well as confidence of both local and foreign investors. Although these
risk factors are beyond of control, the Company has closed monitored and analyzed the information
on money and capital markets so that it will be capable to adjust its investment portfolios in response
to the changing circumstance early enough.

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.
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 27.00% of the overall average premiums written of 2015, increased
from 26.45% in 2014. The Company depended on the premiums gained from the prime customers at
merely 5.32%.
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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,
90/353 - 356 Moo 3 Sai Samed-Angsila road, Tambol Samed, Amphur Muang Chonburi, Chonburi 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 “Dusdeesurapoj” Family. As of March 20,
2015, holding in total 62.44% 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 such as appointing members
of the Board of Directors or requesting for proposals which need the majority votes agreeing of the
shareholder’s meeting. Including laws and the Company’s regulations which need to receive three-quarters
of votes of the shareholder’s meeting must receive the agreement of these shareholder groups. 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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Shareholders and Policy of dividend payment
List of major shareholders
Top 10 shareholders ended on 20 March 2015 (the latest Company’s share registration book closing date).
Ended on 20 March 2015
No. of shares held
%
12,488,249
62.44
“Dusdeesurapoj” Family
MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED
2,175,000
10.88
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH
2,174,999
10.87
449,352
2.25
“Rodloytuk” Family
252,721
1.26
“Asadathorn” Family
172,900
0.86
MR. YUE KWOK-LEUNG
160,633
0.80
Thai NVDR Co., Ltd.
0.77
154,033
“Ruengpitthaya” Family
0.59
118,900
Miss Nongram Laoha-areedilok
100,000
0.50
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
List of major shareholder groups who de facto have significant influence on the Company’s
management policy setting or operations :List of major shareholders

As of 20 March 2015
As of 31 December 2015
Shareholder Group
No. of directors representing
No. of
%
the group
shares held
62.44
12,488,249
4
1. “Dusdeesurapoj” Family
10.88
2. MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED
2,175,000
3. LeapFrog Thailand Holdings Limited 2,174,999
10.87
1
Note: “Dusdeesurapoj” Family has a total of 10 people :		
		
		
		
		
		
		
		
		

Mr. Reungvit
Mr. Reungdej
Mrs. Siwaporn
Mrs. Wijittra
Mrs. Anchulee
Miss Sineerat
Mrs. Suwimol
Mrs. Watchalawan
Mr. Prasert
Mr. Prasit

Dusdeesurapot held
Dusdeesurapoj held
Dusdeesurapoj held
Dusdeesurapoj held
Gunavibool
held
Dusdeesurapoj held
Chayavoraprapa held
Dusdeesurapoj held
Dusdeesurapoj held
Dusdeesurapoj held

2,569,322
2,553,751
1,500,554
1,480,773
1,479,124
1,476,754
1,426,754
609
365
243

shares
shares
shares
shares
shares
shares
shares
shares
shares
shares

or equal to 12.85%
or equal to 12.77%
or equal to 7.50%
or equal to 7.40%
or equal to 7.40%
or equal to 7.38%
or equal to 7.13%
or equal to 0.00%
or equal to 0.00%
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.
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Structure of Management
Structure of Management

The Board of Directors
Board of Directors comprises of 10 members
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. Mr. Stewart Michael Langdon
Director (representing LeapFrog Thailand Holdings
								
Limited Group)
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
7. Mr. Anuchata Chaiprapha
Independent Director / Chairman of Audit Committee /
								
Member of Risk Management Committee / Member of
								
Nomination, Remuneration, and Corporate Governance
								
Committee
8. Mr. Wisait Panutat		
Independent Director / Member of Audit Committee
9. Mr. Suvichakorn Chinapha
Independent Director / Member of Audit Committee /
								
Member of Risk Management Committee
10. Miss Thanomsri Synsukpermpoon
Director / Company Secretary / Secretary to Nomination,
Remuneration and Corporate Governance Committee
Remarks :- 1.The Board of Directors’Meeting No. 5/2014, held on 9 February 2015, passed a resolution
					 approving the appointment of Mr. Stewart Michael Langdon as the Company’s director
in replacement of Mr. Christopher John Colahan, who resigned on 19 December 2014.
2.Details of the directors’ profiles are in “Board of Directors”
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:
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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.
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.
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Summary of the attendance in the Board of Directors’ Meeting and records of attendance of
each director
		 In 2015, the Board of Directors held 5 meetings. Records of attendance in the Board of Directors’
meetings of each member are summarized, as follows:
List
1.
2.
3.
4.

Mr. Reungvit
Dusdeesurapot
Mr. Reungdej Dusdeesurapoj
Mrs. Suwimol Chayavoraprapa
Mr. Stewart Michael Langdon

5. Mr. Pradit
6. Mrs. Anchulee
7. Mr. Anuchata
8. Mr. Wisait
9. Mr. Suvichakorn
10. Miss Thanomsri

Rodloytuk
Gunavibool
Chaiprapha
Panutat
Chinapha
Synsukpermpoon

Records of
Attendance in the
Remarks
Meeting (times)
5/5
5/5
5/5
3/5
He was appointed as the Company’s
director in the Board of Directors’ Meeting
No. 5/2014, held on 9 February 2015.
5/5
2/5
5/5
4/5
5/5
5/5

Executive Officers
		 As of 31 December 2015, the Company’s executive officer comprises 5 members as follows :
1
2
3
4
5

List
Position
Mr. Sutip
Ratanarat
Deputy Managing Director – Motor Claim
Mr. Prayat Thitathummakul Deputy Managing Director – Business & Regional Administration
and Non Motor
Mrs. Veena Niramarnsakul
Deputy Managing Director – Accounting , Credit Management
& Compliance
Mr. Surapong Vongsopanagul Assistant Managing Director – IT and System & Service
Development
Mr. Nusonti Nilwong
Assistant Managing Director – Central Motor Claim
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structure of Management
Board of Directors
Risk Management
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Remuneration and
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Executive Committee
Company Secretary

Internal Audit
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DMD

AMD

AMD
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DMD

Human
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Communication
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Accounting

Finance

Marketing
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&
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Company Secretary
		 The Board of Directors appointed Miss Thanomsri Synsukpermpoon 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 share
holder 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 the Company Secretary’s profile is in the page “Board of Directors”.
Management Remuneration
1) Remuneration in cash
		 (a) In 2015, director have received remuneration from the company, as follows :
List
Director’s Gratuities Meeting Allowances Total remuneration
Mr. Reungvit
Dusdeesurapoj
724,748.00
233,750.00
958,498.00
Mrs. Suwimol
Chayavoraprapa
690,000.00
222,500.00
912,500.00
Mr. Pradit
Rodloytuk
783,000.00
252,500.00
1,035,500.00
Mr. Anuchata
Chaiprapha
450,000.00
170,000.00
620,000.00
Mr. Wisait
Panutat
279,500.00
90,000.00
369,500.00
Mr. Suvichakorn Chinapha
326,000.00
105,000.00
431,000.00
Miss Thanomsri Synsukpermpoon
187,500.00
62,500.00
250,000.00
Mr. Stewart
Michael Langdon
42,344.00
10,417.00
52,761.00
Mrs. Anchulee
Gunavibool
187,500.00
10,417.00
197,917.00
(b) In 2015, there are 8 executive directors company secretary and the executive officers of
the Company, who have received remuneration, totally 27,233,565.50 Baht; and contribution to
the Provident Fund amounted to 1,033,551.35 Baht.
2) Other remuneration – None -
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Personnel
		 As of 31 December 2015, the Company had 2,371 employees and classified in various departments
as follows :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

No. of person
Directors Office
5
Motor Claim
161
Marketing
192
Call Center
211
Underwriting - Non-Motor
71
Branches – Bangkok & Realm
372
Branches - Region
962
Legal
44
Management and Human Resources Development
15
Service & System Development
22
Information Technology
29
Investment
5
Internal Audit
41
Finance
33
Administration
97
Collecting
74
Accounting
37
Total
2,371
There have no significant changes to the company headcount or significant labor disputes in the past
3 years.
Total employees’ remuneration is 708,971,133.11 Baht as follows :No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Salary
Cost of living
Overtime expenses
Provident Funds
Acting fees
Professional fees
Entertain expenses
Position allowances
Bonus
Total

Remuneration
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Amount (Baht)
508,782,321.33
22,086,466.42
24,761,245.37
19,835,248.14
3,112,039.23
198,866.66
1,051,551.96
7,229,683.30
121,913,710.70
708,971,133.11

Employee Development Policy
		 The company had realized that “Employee” is the significant factor which drives the business
to the Goal, inspires, and supports the company to the perpetuity. Also, this factor is the valuable
which must be preserved and developed the potential into the maximum limit. Therefore, the company
gives priority to the Employee development in all level methodically and continuously to conform to
the company’s vision which would like to enhance the high potential and efficiency in the Employee
development and would like to be a leader in services, innovations, and new products.
		 Thus, the Employee development also concerned providing knowledge, increasing abilities, creating
good attitude towards work to employees. There were creating working inspiration for giving the
good quality of life to employees by following Good Governance, creating an opportunity for the Self
Development, and using own potential to gain high benefits. The Goal for the Employee development
was that all level of employees have knowledge, abilities, skills, good attitude which were enough for
operating works included preparing employees for the company’s target achievement in order to gain
trust and conform to the change, conform to the challenge in work which had seriously competition
in business, and caught up with the change which happens every time. The company had divided the
Employee development into 3 main groups as follows.
		1. Performance Improvement
		 The company had assigned annual Training Master Plan as Competency. To provide knowledge,
increase abilities and skills to ready for proceeding the target achievement and the competition in
business, there were 3 groups divided by the category of Competency or the limit of performing ability.
Details of each programs would be different according to the target groups as below.
Main Performance
		 Such as the ability which everyone in the organization must has. This reflected to the culture
of the organization at work and headed the Employee development into the same direction for the
organization to achieve the target.
		Managing Performance
		 Such as the ability of Employee management by the position and self-responsibility. To manage tasks
and manage subordinates for achieving tasks which conform to the strategy plan and the company’s
vision.
		Line Performance
		 Such as beneficial professional skills to achieve tasks which were different by the kind of work.
This was the direct development towards work which supported more fluent in professional skills.
		 Besides this, the company had applied the mixed learning methods in the Employee Development
for conforming to learner and the responsibility. Not only learning by Classroom Training, DVD Self
Learning, On-the-job-training, Coaching, Knowledge Sharing, Role Playing, Learning via Web Conference,
Learning with other foreign employees by Full-time Trainer were also used to improve English language
to employees and etc. With all of these training would be ensured that the employees will receive
valuable experiences and will completely improve their own potentials.
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		 In 2015, the company held the Internal and External Employee Development Training contained
total 73 programs, 21,015 hours. There were 8.86 hours per person and per year for this Development
Training with 2,371 employees (as of 31 December 2015). There were expenses on the training and
the Employee development around 1.56 million Baht.
		2. Key Person Development
		 The company had given priority on the Employee development and preparation which would be
the main power of each sectors by holding internal and external training for improving knowledge and
ability, and improving skills for various kind of work. There were job rotation, Individual Development
Plan (IDP) for the branch executives around the country which was annual plan setting every year,
learning second job to open an opportunity to use knowledge, to improve professional skills, and to
work efficiently. Plus, this would support the knowledge sharing. At any rate, the company had focused
on the ability of employees to give customers efficient services continuously.
		3. Potential Development
		 The company had assigned the Employee preparation which would be the significant power of
the company in the future by using Growth Potential Development Model. Beginning with determining
the qualification which covered the level of ability of the significant matters such as the judgment, the
driven power, the persuasion, and the influence, etc. At this, the company had expected to improve the
employees and executives until gaining high efficiency by setting the project to develop the accident
investigating employee into high efficient Mentor. Besides this, the company had also supported
employees to express their thoughts that reflected to their potentials, for example, analyzing
problems from Case Study, finding the solution and applying the usage by using activities for improving
the potential. Not only this would be a good opportunity to the employee expression, it also built the
assertiveness and pride to attendants of these activities.
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Corporate Governance
Corporate Governance policy
The Company is determined to become the leading insurance company. It emphasizes value added to
the organization building up confidence to investors and all stakeholders. Additionally, the Company
promotes sustainable growth, its business operations are carried out with accountability, honesty,
transparency and fairness. At this point, the Board of Directors regards the importance of good
corporate governance which is considered as the foundation of sustainable business, it then determines
to establish the Corporate Governance Policy as well as the Business Code of Conduct for directors,
executives and employees to follow when performing duties.
The Company formulated the Corporate Governance Policy as an operational framework as detailed
below:1. To be responsible for performance of duties with high capacity and efficiency as well as establish
corporate governance structures that strengthen relationship among the Board of Directors,
executives and shareholders to be balanced and effective.
2. To account for the decisions made and be able to give explanations.
3. To conduct business operations which are auditable and transparent.
4. To have vision for creating long term values to the Company.
5. To treat stakeholders of all groups fairly.
6. To be ethical in operating businesses.
		 In this regard, the Company arranges orientations to communicate to its new staff on Corporate
Governance Policy, the Business Code of Conduct, including conflicts of interests and anti-corruption
matters.
		 In addition, the Board of Directors has assigned the Nomination, Remuneration and Corporate
Governance Committee to consider the Corporate Governance Policy, procedures relating to corporate
governance and the Business Code of Conduct which are standardized to propose to the Board for
approval. Moreover, the approved policy and the Business Code of Conduct are required to be publicized
via the Company’s website at www.smk.co.th, under the topic of Corporate Governance. Furthermore,
employees at all levels are informed to acknowledge, understand and follow them as their guidelines
to perform duties, and to achieve the goals with good faith.

Operations on good corporate governance in 2015 are as follows:		 1. Rights of shareholders
			 The Company recognized shareholders’ rights and encouraged them 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.
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Apart from the aforementioned, the Company disseminated crucial and complete information relating to
its business operations for shareholders via channels provided by SET (SET Portal) as well as website
of the Company in a timely manner.
			 Every year, the Company arranges 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 2015, the AGM was arranged on 21 April 2015 at the
Company’s head office, at 313 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok. The Company followed
the AGM Checklist provided by Thai Investors Association, 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 the period of 1 November 2014 to 31 December
2014. However, no shareholders proposed any agendas or names of the candidates.

		 •		
				
				
				

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 are 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 19 days prior to the AGM. Announcement on the AGM were
				 made in the newspapers 3 consecutive days; and prior to the AGM 20 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. In addition, 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.
		 •		 Shareholders could register to attend the AGM at all time, even if the registration period
				 was lapsed. The Company did not deprive the rights of shareholders to attend the AGM.
		 •		 In 2015 AGM, there were 8 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 45
				 shareholders attended the AGM, holding shares of 8,595,818 shares equivalent to 42.98% of
				 total paid up shares, and 9 proxies attended the AGM, holding shares of 2,307,113 shares
				 equivalent to 11.54% of total paid up shares, totaling 54 persons with altogether shareholding
				 of 10,902,931 shares equivalent to 54.52% of total paid up shares.
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		 •		 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 propose candidate names
				 to be considered to elect as the Company’s directors, to approve director remuneration, to
				 appoint auditors and approve their remuneration, to approve allocation of the profit and etc.

Practices after the AGM date
		 •		 The Company disclosed the AGM’s resolutions together with the vote results on the day of
				 the AGM 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 such minutes to SET and the
Ministry of Commerce within 14 days from the AGM date, as well as disseminated the
minutes via the Company’s website to acknowledge shareholders and public. In addition,
the minutes was submitted to the Office of Insurance Commission (OIC) within15 days from
the AGM date as well.

				 In 2015, the Company received the assessment score of 98.75 with level of Excellent in
AGM Checklist, conducted by the Thai Investors Association.

2. Equitable Treatment of Shareholders
		 •		
				
				
				
				

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, proxies were entitled to participate in the AGM and cast their votes
as all other shareholders.

		 •		 The AGM was conducted according to the agendas notified in the invitation, and the
				 Company 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 the questions raised by 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.

Use of internal information
		 Details on use of internal information are reported in topic: Supervision on use of internal
information
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3. Role of Stakeholders
		 The Company treats all of its stakeholder groups fairly by having regards to their rights
according to laws and agreements made with the Company. At this point, policies and procedures for
stakeholder treatment are clearly set in its Business Code of Conduct in order for adherence of
directors, executives and employees. Such policies and procedures cover treatments for various
stakeholder groups; namely, shareholders, customers, employees, creditors, suppliers/counter parties,
competitors, government sector, society, community and environment. The details are summarized as follows:
		Shareholders
		 The Company encourages shareholders to exercise their fundamental rights in accordance
with laws and its Articles of Association, those rights are such as rights to participate and vote in
shareholders’ meetings, to elect or remove members of the Board, to share in the profit of the Company
and to obtain relevant and adequate information in a timely manner via SET Portal as well as its
website. Also, the Company adheres to principle of corporate governance in operating businesses and
has set adequate and efficient systems for internal control and risk management. As well, it intends to
develop business to become strong to create long term benefit for shareholders.
		Customers
		 The Company intends to create quality products that fit customers’ needs as well as facilitate
them with accessibility through various channels. Its services are continually improved to deliver fast
responses to the customers.
		 The Company has set clear guidelines for customers’ satisfaction and ways for improvement of
service delivery as follows: Service standard, complaint management process, customer surveys and
Customer Satisfaction Index.
		 The Company maintains good relationship with the customers by establishing Customer Service
Center to respond to their inquiries both on products and services, including receiving complaints from
customers 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. The Company provides continual development to enhance employees’
knowledge so as to increase potential of the Company to be ready for business competitions.
		 The Company treats its employees fairly. Promotions, rewards or transfer shall be properly
conducted based on the employees’ competency. Trainings on insurance products are arranged
regularly to create progress in their career. All employees are encouraged to fully express their
capabilities and take part in setting directions for their works. All employees’ opinions are welcomed
regardless of their corporate levels.
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		 The Company sets criteria for performance assessment of the employees using KPIs to prevent
and minimize arguments regarding bias in the assessment.
		 The Company clearly determines benefits and welfares for its employees. Their rates are set in
comparable with those of its peers, and will be adjusted consistently with current economic situations,
to improve quality of living of employees. Additional welfares are also provided; namely, provident fund,
health insurance and staff loans.
		 The Company establishes Safety, Health and Workplace Environment Committee to take
responsibilities for survey on issues of safety and health in the Company’s workplace, including
recommending ways for improvement and development of such matters in accordance with laws and
safety standard of the workplace in order to protect the employees as well as outsiders who come
for services or work in the Company’s site from dangers. Such Committee also has a responsibility to
provide trainings to employees for understanding of their roles and responsibilities on safety.
		 The Company provides annual physical check-up for the employees as well as arranges sport
activities; namely, sport-day to encourage them to be in good health.
		Creditors
		 The Company adheres to codes of ethics in doing business, treats creditors in accordance with
laws and agreements made with them. The Company intends to maintain its ability in debt repayments
and does not conceal facts or any information that may result in danger to them.
		Suppliers/Counter Parties
		 The Company treats its suppliers/ counter parties with fair and in good faith. It sets clear supplier
selection criteria and adheres to its procurement procedures when selecting supplier/counter party.
The Company treats its suppliers/counter parties in accordance with agreements made with them and
shall not demand or give any benefits to them with bad faith.
		 The Company views that suppliers/counter parties are one of the important stakeholder groups
as they contribute to sustainable development of the Company. In 2015, the Company supported
business of suppliers/counter parties, fairly treated and not taking advantage of them. For example,
the Company set standard time for paying to garages within 15 days.
		Competitors
		 The Company has policies 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 business
in accordance with laws and announcements made by relevant official units. The Company will join
government sector activities and give cooperation in providing information as requested.
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		Community, Society and Environment
		 The Company operates business with accountability and gives attention to community, society and
environment. It supports public activities and takes part in development of society and environment,
including raises employees’ awareness on natural resources conservation and environment every year.
		Actions on Anti-Corruption
		 The Company gives emphasis on taking responsibility for society and stakeholders, complying with
principle of good corporate governance, it has formulated the Business Code of Conduct as guidelines
including suitable procedures for operating business. The Company established its Anti-Corruption policy
on 13 November 2015, and announced enforcement of the policy across the organization to promote
employees’ understanding and instill ethical manners, to prevent corruption in all forms connecting
with its business activities. The Company also set channels for complaints filing or to give information
relating to corruption. In addition, there were establishment of measures to protect complainants or the
persons giving information with good faith to be saved and well treated. Additionally, the information
received shall be kept confidential and restricted only for persons responsible to conduct investigation.
		 Moreover, to ensure that its personnel will not neglect to anti-corruption as well as to raise
awareness on this matter, the Company arranges new employee orientation and provides training to
all employees on an annual basis. It also requires the employees to sign for acknowledgement and
compliance with the Anti-Corruption policy as well as other related policies.
		 Receipt of complaints
		 Details on receipt of complaints are reported in Corporate Social Responsibility, topic: (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 stipulated
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 version to ensure its compliance with laws and
regulations as well as to build confidence of shareholders in terms of transparent business operations.
The Company’s disclosure guidelines 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
Audit Committee Report in Annual Report.
3. To set a policy requiring directors and executives to report theirs and their related persons’ interests,
which are vested interests relating to administration of the Company. The following are criteria for
reporting:
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		 •

Report when first taking position

		 •

Report when there are changes of their vested interests

		 •

Report at the year end

		 •

No reports require for directors retiring by rotation and being re-elected

		 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. 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 directors and executives both direct and indirect, including the changes of
securities numbers held by them shall be disclosed in Annual Report (numbers of shares held at
the beginning of the year and the transactions conducted during the year).
5. To disclose dates of directors’ appointment in Annual Report.
6. To disclose information on remunerations each director receives as a member of the Board of
Directors and as in the subcommittees.
7. To disclose the policy on remunerations of directors including forms and types each director re
ceives as a member of the Board of Directors and as in the subcommittees.
8. To disclose the audit fee and other fees in Annual Report.
9. To disclose the Company’s Memorandum of Association and the Company’s Articles of Association
		 on its website.

Investor Relation
		 The Company’s Board of Directors realizes that the information of the Company including financial
data, operation performance, and other non-financial information, is important to investors. The Company
for this reason gives an importance to the disclosure of information with correctness and completeness.
Investors and other relevant parties can get the information from disseminating channels and media of
the Stock Exchange of Thailand and through the Company’s website (www.smk.co.th) provided both in
Thai and English languages. The Company has assigned Mrs. Veena Niramarnsakul - Deputy Managing
Director, Accounting , Credit Management & and Compliance, to take responsibility for coordination,
and the contact number of Investor Relation unit is 02-378-7000 ext. 7138.

5. Responsibilities of the Board
5.1 Board of Directors Structure
			 1. The Board of Directors shall consist of at least of 5 members whom appointed/discharged by
				 resolutions from shareholders’ meetings.
			 2. The Board of Directors shall consist of at least 3 independent directors and at least half of the
				 whole board member shall be non-executive directors, to attain balance between non-executive
				 directors and executive directors.
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			 3. The Board of Directors shall select one of its members as the Chairman of the Board.
			 4. The Chairman and Managing Director shall not be the same person. Managing Director shall be
				 selected by the Board of Directors.
			 5. The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall propose the
				 appointment of directors to the Board for approval.
				 Name list and authorized signatory of the Board of Directors are reported in Structure of
				 Management, 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, Board of Directors
5.4

Scope of Roles and Responsibilities of the Chairman
The Chairman has roles and responsibilities as follows:-

			 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.
5.5 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.
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		 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.
5.6
			
			
			
			

The Board of Directors’ Meeting
In 2015, the Company held the Board of Directors’ Meetings totaling 5 times, which each
time members of the Board attended the meetings no less than 80% of total meetings.
The Company arranges the Board meetings in accordance with principle of good corporate
governance as follows:-

			 1. The Board of Directors’ meeting shall be scheduled in advance each year in order to
				 facilitate directors to manage their time for the meeting.
			 2. The Chairman shall approve the Board meetings’ agendas, Managing Director and directors
				 may propose agendas for Board’s consideration.
			 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 Articles 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.
			 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.
			 Details on meeting attendance of each Board member are reported in Structure of Manage
			 ment, Board of Directors.
5.7
			
			
			
			
			

Directorship in other companies of directors and senior executives
The Board of Directors 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
Managing Director can assume director positions in other companies not more than 3
companies.
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5.8 Development of Directors
		 Orientation for new director
It is prescribed by the Board of Directors that orientation shall be arranged for all new directors
			 to increase their knowledge as well as understanding of business and operations of the
			 Company in order to get them ready to perform duties of the Board 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.
			 • Make arrangements for new directors to meet with the Chairman and Managing Director to
				 receive information relevant to business operation of the Company.

Development Policy for the Board of Directors
The Board of Directors has a policy to encourage those involved with the Company’s supervision;
namely, members of the Board and members of subcommittees to attend training programs or
participate in seminars organized by the IOD, the SET, Thai Listed Companies Association and the SEC.
This is in order to strengthen their knowledge useful for performing their duties with more efficiency.
Company Secretary is assigned to be the coordinator for such matter.
In 2015, there were directors attended seminars and trainings programs relating to performance of
duties of directors, as summarized in the following tables:1. Mr. Anuchata Chaiprapha
				

Independent Director / Chairman of Audit Committee /
Risk Management Committee member / Nomination,			
Remuneration and Corporate Governance Committee member
Trainings and Seminars
Organizer

No. Dates of Trainings and
Seminars
1
24 June 2015
Seminar : “Roles and Responsibilities of Audit
Committee”
2
27 August 2015
IOD Luncheon Briefing 4/2015, “Anti-Corruption
Act”
3
2, 9, 16 and 23 November Advanced Audit Committee Program
2015
(AACP 21/2015)
4
24 November 2015
Various issues for Audit Committee

Office of Insurance
Commission (OIC)
Thai Institute Of
Directors (IOD)
Thai Institute Of
Directors (IOD)
EY Office Limited

2. Mr. Suvichakorn Chinapha
Independent Director / Audit Committee member /
					
Risk Management Committee member
No. Dates of Trainings and
Trainings and Seminars
Organizer
Seminars
1
23 February 2015
Risk Management Committee Program
Thai Institute Of
(RMP 6/2015)
Directors (IOD)
2
24 November 2015
Various issues for Audit Committee
EY Office Limited
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3. Miss Thanomsri Synsukpermpoon

Director and Company Secretary

No. Dates of Trainings and
Trainings and Seminars
Organizer
Seminars
1
22 June 2015
Board Reporting Program
Thai Institute Of
(BRP17/2015)
Directors (IOD)
2
20 August 2015
CS Sharing No. 3/2015 : How to improve your The Stock Exchange of
CG Practices
Thailand (SET)
5.9
			
			
			
			
			
			
			

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.

5.10
			
			
			
			
			
			
			

Performance Appraisal of the Board
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 determined 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.
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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
Score (%)
Level
90-100
Excellent

Definition
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
		 In addition, the Board sets topics for such appraisal which can be divided into key six topics;
namely, 1. The Company’s Operating Performance over the year, 2. Roles and Responsibilities of
the Board, 3. Board Meeting, 4. Performing of Duties, 5. Structure and Qualifications of the Board,
6. Relationship with Management.
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.
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.
The Business Code of Conduct
		 The Company places the importance to business operations under the laws, regulations and moral
principle. The Board of Directors then determines to formulate the Business Code of Conduct in written
format and disseminates it via the Company’s intranet system as well as website, www.smk.co.th,
under the topic of Corporate Governance. Additionally, Directors, executives and staff at all levels 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.
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Conflict of Interest
		 The Board of Directors complies with the SEC’s and the SET’s rules on Connected Transactions
and Related Party Transactions, which prices and conditions are as the same as conducted with the
third person. Also, it is required that significant Related Party Transactions shall be reviewed and
approved by the Board of Directors.
		 Moreover, the Company discloses the Connected Transactions and Related Party Transactions in
the form of Annual Registration Statement (Form.56-1) and the Annual Report (Form.56-2).
		5.11 Remunerations for directors and executives
		The Company pays for the Director’s remuneration in the form of gratuity and meeting allowance
by considering from the suitability of duty and responsibility and comparing to the remuneration of other
companies listed in the Stock Exchange of Thailand and in same business group. The remuneration
must be passed the consideration of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee.
		 The Company has considered the remuneration of the Directors in compliance with the criteria
regulated by the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee, together with other
factors such as the individual evaluation of annual performance of the Director, the Company’s annual
performance, the growth tendency of insurance business, the salary survey, and other remunerations
of leading companies in same business.
Subcommittee
		 As of 31 December 2015, structure of the Board of Directors was consisted of 5
subcomittees; 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:
1. Mr. Reungdej
Dusdeesurapoj
CEO and Managing Director
2. Mrs. Suwimol
Chayavoraprapa Executive Director
3. Mr. Pradit
Rodloytuk		
Executive Director

Scope of Roles and Responsibilities of the Executive Board
1. To oversee and give advice to 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 oversee the implementation of the Company’s strategies, policies, and plans.
4. To consider Annual Budget and Investment Budget together with management before proposing to
Board’s meetings for approval.
5. To consider investment budget with size over approval authority of Managing Director; however, not
exceeding THB 20 million.
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Executive Board convened 10 meetings in 2015. Records of attendance in the Executive Board’s
meetings of each member are summarized, as follows:
Name
1. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj
2. Mrs.Suwimol Chayavoraprapa
3. Mr. Pradit Rodloytuk

Records of Attendance
in the Meeting (times)
10 / 10
10 / 10
10 / 10

Remarks

Directors’ Approval Authority
Subjects for Approval*

Limits of Approval Authority
Managing Director Executive Board
Board of Directors
Subject to approval of the Investment Committee consisting of:the Chairman, the Managing Director, Executive Board Members
and Investment Manager

1. Investment in all
investment assets (bank
deposits, bonds, stocks,
debentures, loans, etc.)
2. Investment in
Not exceeding
Not exceeding
Over Bht. 20 million
movable and immovable
Bht. 5 million
Bht. 20 million
properties
3. Expenses for projects
Not exceeding
Not exceeding
Over Bht. 20 million
not included in Investment Bht. 5 million
Bht. 20 million
Budget earlier approved by
the Board of Directors
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 members, as follows:
1. Mr. Anuchata
Chaiprapha 		
Chairman of Audit Committee
2. Mr. Wisait
Panutat		
Member of Audit Committee
3. Mr. Suvichakorn
Chinapha		
Member of Audit Committee
Secretary to the Audit Committee : Mr. Amornsak Srimongkolchai

The Audit Committee will have the term in office of 2 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 adequacy and accuracy of the company’s financial statement.
2. To review efficiency and proper of systems of the Company’s internal control and internal audit,
including independence of Internal Audit Unit.
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3. To review compliance with codes of the Securities and Exchange ACT, regulations of the SET and
laws relevant to the Company.
4. To consider, select and make proposal for independent auditors to be an auditor of the Company.
The Audit Committee shall also make proposal for audit fees and conduct meetings with the auditor
without management presence at least once a year.
5. To consider related transactions or the transactions that may result in conflict of interests and deal
with them in accordance with laws and the SET’s regulations. This is to ensure that such
transactions are reasonably conducted and beneficial to the Company.
6. To review proper and efficiency of Risk Management system.
7. To prepare Audit Committee reports and disclose in the Company’s Annual Report. Such reports
shall be signed by the Audit Committee Chairman and cover the following points:
		 • Opinions on accuracy, complete and reliability of the Company’s financial statement
		 • Opinions on adequacy of internal control system of the Company
		 • Opinions on compliance with codes of the Securities and Exchange ACT, regulations of the
			 SET and laws relevant to the Company.
		 • Opinions on suitability of the auditor
		 • Opinions on transactions that may result in conflict of interests
		 • A number of meetings held as well as attendance of each member
8. To report Audit Committee performance to the Board of Director at least 4 times a Year.
9. In performing duties of the Audit Committee, in case of witness or suspicious on any of the following
acts, which may materially affect financial status and operations of the Company, the Audit Com
mittee shall report to the Board of Directors for acknowledgement and consideration for improvement
within period of time the Audit Committee deems it appropriate.
		 • Transactions that may result in conflict of interests
		 • Frauds or unusual things or deficiency in important internal control system
		 • Any acts in breaches of codes of the Securities and Exchange ACT, and/or notices from the
			 SEC, regulations of the SET and laws relevant to the Company.
		Audit Committee convened 10 meetings in 2015. Records of attendance in the Audit Committee’s
meetings of each member are summarized, as follows:
Name
1. Mr. Anuchata
Chaiprapha
2. Mr. Wisait
Panutat
3. Mr. Suvichakorn Chinapha

Records of Attendance
in the Meeting (times)
10 / 10
10 / 10
10 / 10

Remarks

(c) Risk Management Committee comprises of 3 members, as follows:
				 1. Mr. Pradit
Rodloytuk		 Chairman of Risk Management Committee
				 2. Mr. Anuchata
Chaiprapha Member of Risk Management Committee
				 3. Mr. Suvichakorn Chinapha		 Member of Risk Management Committee
		 Secretary to the Risk Management Committee : Mr. Amornsak Srimongkolchai
					 The Risk Management Committee will have the term in office of 2 years.
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Scope of Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee
1. To formulate overall risk management policy to cover various types of risks significant to the Company.
In this regard, Managing Director may join in consideration of such policy, and it is later tabled
to the Board of Directors for approval.
2. To study procedures, make follow up, analyze trends of events occurred and/or may occur that
may create material impacts to the Company. To assess risk management results as well as
undertake suitable and effective risk management, including taking actions in accordance with regulations
stipulated by OIC.
3. To consider and review procedures and strategies of risk management so as to maintain risks to be at
acceptable level.
4. To give supports and improve risk management in every level of the Company, including continually
providing various tools with efficiency.
5. To supervise and monitor results of important risk assessment including giving recommendations
to ensure that risk management is undertaken effectively and suitable to business operations of the
Company.
6. To regularly report results of risk management relevant to adequacy of systems of internal control
as well as risk management control, including risk management procedures to the Board of Directors
and Managing Director for acknowledgement.
Risk Management Committee convened 7 meetings in 2015. Records of attendance in the Risk
Management Committee’s meetings of each member are summarized, as follows:
Records of Attendance
Name
Remarks
in the Meeting (times)
1. Mr. Pradit
Rodloytuk
7/7
2. Mr. Anuchata Chaiprapha
7/7
3. Mr. Suvichakorn Chinapha
7/7
			 (d)
					
					
					
					
					

Investment Committee comprises of 4 directors and Investment Manager, 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

Scope of Roles and Responsibilities of the Investment Committee
1. Formulate investment policy frameworks, 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.
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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 10 meetings in 2015. Records of attendance in the Investment
Committee’s meetings of each member are summarized, as follows:
Name
1. Mr. Reungvit Dusdeesurapot
2. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj
3. Mrs. Suwimol Chayavoraprapa
4. Mr. Pradit
Rodloytuk
5. Mr. Tara
Vanalabpattana

Records of Attendance in the Meeting (times)
9 / 10
6 / 10
9 / 10
10 / 10
10 / 10

Remarks

			 (e) Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee comprises of
					 4 members, as follows:
			 1. Mr. Reungvit Dusdeesurapot Chairman of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
			
			
			

2. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
3. Mr. Pradit
Rodloytuk
Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
4. Mr. Anuchata Chaiprapha
				Secretary to the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee : Miss Thanomsri Synsukpermpoon

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.
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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.
		 Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee convened 2 meetings in 2015.
		 Records of attendance in the NRCG’s meeting of each member are summarized, as follows:
List
Records of Attendance in the Meeting (times)
1. Mr. Reungvit Dusdeesurapot
2/2
2. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj
2/2
3. Mr. Pradit
Rodloytuk
2/2
4. Mr. Anuchata Chaiprapha
2/2

Remarks

Nomination and appointment of directors and senior executives
(1) Independent Director
			 The Board of Directors clearly determined qualifications of independent director using criteria
set by the SEC as minimum base and defined additional qualifications appropriate to the Company,
detailed as follows:
(a) Holding shares not 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;
(b)
			
			
			
			
			

Neither being nor used to be 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 filing an application with the Office of
the SEC. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent
director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major
shareholder or controlling person of the Company;

(c) Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling,
			 and child, including spouse of child, executive, major shareholder, controlling person, or person
			 to be nominated as executive or controlling person of the Company;
(d)
			
			
			
			
			

Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its major share
holder or controlling person, in the manner which may interfere with his or her independent
judgment, and neither being nor used to be 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 filing an application with the Office of the SEC;

The term ‘business relationship’ under the first paragraph shall include any normal business
transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or granting
or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee, providing assets
as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being
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subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent or more of the net
tangible assets of the Company or twenty million baht or more, whichever is lower. The amount of
such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected
transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected
transactions mutatis mutandis. The consideration of such indebtedness shall include indebtedness
occurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the
person commences;
(e)
			
			
			
			

Neither being nor used to be an auditor of the Company, its major shareholder or controlling
person, and not being 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 filing an
application with the Office of the SEC;

(f)
			
			
			
			
			

Neither being nor used to be 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 being 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 filing an
application with the Office of the SEC;

(g) Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major
			 shareholder or shareholder who is related to major shareholder;
(h)
			
			
			
			

Not undertaking 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 one 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;

(i) Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions
			 with regard to the Company’s business operations;
After being appointed as independent director with the qualifications under (a) to (i) of the first
paragraph, the independent director may be assigned by the board of directors to take part in the
business decision of the Company, its major shareholder or controlling person, provided that such
decision shall be in the form of collective decision.
(2) Nomination of directors
		 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall take 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
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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.
		 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 proceeded 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
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Details of Directors from major shareholders are as shown in the table below:Shareholder Group
1. “Dusdeesurapoj” Family
2. MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED
3. LeapFrog Thailand Holdings Limited

As of 20 March 2015 As of 31 December 2015
No, of directors representing
No. of
%
the group
shares held
12,488,249
62.44
4
2,175,000
10.88
2,174,999
10.87
1

		 The Company give 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.
(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 -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 sign for acknowledgement of the SEC’s notice relating 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. In addition,
they have to inform Company Secretary to submit the report to the SEC within the required period,
and 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. Moreover, directors and executives
are also informed on punishment for the action in breach of this matter.
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.
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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

Name
Directors
1. Mr. Reungvit
Dusdeesurapot
Spouse and minor children
2. Mr. Reungdej
Dusdeesurapoj
Spouse and minor children
3. Mrs. Suwimol
Chayavoraprapa
Spouse and minor children
4. Mr. Stewart Michael Langdon
Spouse and minor children
5. Mr. Pradit
Rodloytuk
Spouse and minor children
6. Mrs. Anchulee Gunavibool
Spouse and minor children
7. Mr. Anuchata
Chaiprapha
Spouse and minor children
8. Mr. Wisait
Panutat
Spouse and minor children
9. Mr. Suvichakorn Chinapha
Spouse and minor children
10. Miss Thanomsri Synsukpermpoon
Spouse and minor children

Number of shares held
ended on
Number of shares Change
31/12/2015
held ended on Increase /
(Decrease) Number of % of issued
1/1/2015
paid up
shares held andshares
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2,569,322
2,553,751
1,426,754
386,101
1,479,124
2,465
-

10,300
-

2,569,322
2,553,751
1,426,754
396,401
1,479,124
2,465
-

12.85%
12.77%
7.13%
1.98%
7.40%
0.012%
-

Name
Deputy Managing Directors
11. Mr. Sutip
Ratanarat
Spouse and minor children
12. Mr. Prayat
Thitatammakul
Spouse and minor children
13. Mrs. Veena
Niramarnsakul
Spouse and minor children
Assistant Managing Directors
14. Mr. Surapong Vongsopanagul
Spouse and minor children
15. Mr. Nusonti Nilwong
Spouse and minor children

Number of shares held
ended on
31/12/2015
% of issued
Number of and
paid up
shares held
shares

Number of
shares held
ended on
1/1/2015

Change
Increase /
(Decrease)

200
365
3,100
-

-

200
365
3,100
-

0.001%
0.002%
0.016 %
-

-

-

-

-

Remuneration of auditors
(1) Audit fee
Audit fee that EY OFFICE LIMITED has received from the company for the year 2015 is 1,260,000
Baht.
(2) Non-audit fee
Non-audit fee for the professional services based upon agreed-upon procedures to review the
Risk-Based Capital (RBC) report for the Office of Insurance Commission as at 30 June 2015
and 31 December 2015 totaling 500,000 Baht.
Operations on good corporate governance in other areas
		 In 2015, directors attended in various subcommittees’ meetings as reported in topic: Subcommittees.
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Corporate Social Responsibilities
Policy overview
The Company regards social responsibility as an important part of its operations. It conducts business
based on principle of corporate governance and takes into account social responsibility aspects.
Additionally, the Company focuses on development of sustainable growth to generate benefits for all
groups of its stakeholders. The Report on Corporate Social Responsibility of the Company is prepared
in accordance with the Stock Exchange of Thailand’s guidelines, as detailed below:
1. Operating business with fairness
The Company operates business with honesty and transparency placing high importance to the
rights of all stakeholder groups. The Company has fair operating practices as follows:
• Ensure fair play in trade competition, not seeking confidential information of competitors in
		 an unethical and inappropriate manner for the Company’s benefits.
• Not supporting any acts against copyright laws, intellectual property or trademark, including
		 use of others’ intellectual property without their consents.
• Establish clear procurement criteria for selecting suppliers/counter parties by taking into
		 account mutual benefits, and comply with procurement rules and procedures including
		 conditions mutually agreed.
• Not demand, receipt or give any benefits with bad faith to suppliers, creditors and customers.
• Treat all employees with fairness and give importance to employee development on
		 knowledge and capability for their good career path.
2. Actions on anti - corruption
The Company emphasizes the importance of accountability for society and all groups of
stakeholders, in line with principle of corporate governance and business codes of conduct. The
written Anti-Corruption policy covering corruption definition, guidelines and measures against corruption,
has been established and promoted to the employees at all levels for their understanding as well as
created awareness against corruption. The employees are also required to sign for acknowledgement
and compliance with such policy and other related policies. Currently, the Company is in the process
of preparing for the Certification Process by the Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption (the “CAC”), for its status to be certified as one of the companies that join the CAC.
In 2015, the Company publicized the Anti-Corruption policy via its website for acknowledgement of
suppliers, agents, representatives and contracted garages regarding the Company’s intention to fight
corruption in all types. As well, it also set the policy requiring the employees at all levels to refrain from
receiving gifts, benefits, any returns or feasts.
Furthermore, the Company has provided channels to file complaints or give information concerning
corruption, including measures to maintain confidentiality and protect complainants or those who give
information to be saved during investigations being held or after. The Company has established fair
investigation process aiming to encourage all employees to comply with the good corporate governance
principle and the business codes of conduct.
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		 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.
		Channel of Receipt of Complaint
		 The Board of Directors provides opportunities to all employees and all groups of 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 or http://inet6.smk.co.th/websmk/callcenter.aspx
3. Make a complaint via the Comment Form provided in all branches throughout the country
4. Make a complaint or inform the trace of corruption in person or via mail sent to:
• Chairman of Audit Committee
• Managing Director
• Human Resource Management Manager
By sending to the following address:
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
313 Srinakarin Road, Huamark Sub-District,
Bang Kapi District, Bangkok 10240
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3. Respect for Human Rights
		 The Company promotes actions which are in line with human right laws and respect for fundamental
rights of its all stakeholder groups without discrimination on race, color, religious, age or any other
nature considered as human right issues. The Company adheres to freedom principle and equality,
including supports human right protection according to its scope of power provided.
		 The Company has policies enabling its employees to express their opinions openly and equally.
The employees are honored for their values, and the Company views that good development for people
must begin with believe, confidence and respect for human being in every person. At this point, the
Company has good practices of this matter as follows:		 • The Company has no limit or discrimination against any employee on issues of employment,
			 race, color, religious, sex, age or any other nature considered as human right issues.
		 • The Company has standardized labor rules certified by Ministry of Labor.
		 •
			
			
			

The Company provides channels for employees to file complaints by which those who have
problems have rights to directly inform their superiors or via other channels, namely; Managing
Director, Human Resources Management Department or channel provided on the Company’s
website.

4. Treating employees with fairness
The Company places importance to employees as resources contributing to its achievement, treat
them fairly and respect for their rights.
		 • Occupational health and safety of employees
					 The Company is committed to create good and quality of work-life for its employees, the
			 Safety, Health and Workplace Environment Committee then be established to take care of
			 improvement on occupational health and safety as well as environment in workplace of the
			 Company, to be in line with laws and safety standard of the workplace. Such committee is
			 also responsible for formulating policies, year-plans, projects or activities relating to safety,
			 occupational health and workplace environment, to prevent and diminish accidence, danger,
			 illness from work or unsafe situations in the workplace.
					 In 2015, the Company created many projects to promote employees safety. For example,
			 “the Company’s Road Safety” campaign that required all employees who were motorcycle
			 riders or passengers to wear safety helmets as well as those who were car drivers or
			 passengers to put on seatbelts while riding or driving until they parked their vehicles at the Company’s
			 parking area, to raise their awareness and promote road safety culture within the Company.
			 Additionally, annual basic firefighting and evacuation fire drill training was arranged for
			 employees, to teach them ways to prevent fire and to reduce damage from fire as much as
			 possible. As well, the Company regularly informed the employees about various diseases
			 information to make them aware and pay more attention to their health, it also gave updates
			 on contagious diseases situations as well as basic steps to prevent epidemics to employees.
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• Benefits and welfares
				 The Company established the Benefits and Welfare Committee to take responsibilities for
		 employees’ benefits and welfares, to be fair and in line with relating laws. Such committee also
		 holds discussion and gives recommendations to the Wage Committee regarding benefits and
		 welfares of the employees to fit current economic situation as well as to provide other types of
		 benefits for employees, namely; provident fund, health insurance and staff loans.
				 Apart from the aforementioned, the Company promotes good health to its employees by
		 providing equipped gym for the employees to do exercise after their work period, and also
		 arranges many activities to motivate the employees to be in good health.
• Personnel development
				 The Company continually implements its personnel development policy for the employees
		 to acquire knowledge, skills, capability as well as good attitude towards work. Trainings, both
		 in-house and external, are arranged throughout the year with programs suitable to employees
		 in each level and functions, to be in line with the Company’s vision regarding personnel development
		 for high quality and potential. Moreover, the Company gives opportunity to the employees for
		 learning and self-development as well as encouraging them to utilize their highest potential. The
		 employees will have opportunity to learn about the second job role to increase capability in their
		 career path and enabling them to work efficiently in place of each other. The Company also
		 arranges activities to give chances to the employees to express their ability in various areas
		 such as analysis thinking (from case study), defining remedial actions and how to apply. With these
		 activities, the employees can express their potential, build up confidence and feel proud of
		 themselves.
				 The Company’s personnel development will help the employees to be ready for changes
		 and able to deal with work challenges from more serious business competition, hence, promptly
		 adjust themselves to the changing situations.
		 The personnel development is divided into 3 main categories which are:			 • Performance improvement
			 • Key person development
			 • Potential development
5. Consumer responsibilities
		 The Company is committed to create quality products that fit customers’ needs and available
through convenient and easy to access channels. The Company gives product information via its website,
online channel and leaflets provided at its branches nation-wide. For more convenience, customers can
purchase insurances online via the Company’s website, they can use Call Center services (24 hours)
to notify accidence, or give comments or ask about the products information.
		 The Company places high importance on services. Therefore, service standard, customer surveys
and Customer Satisfaction Index were established for improving the services. The Company also regularly
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arranges training programs for the employees at all levels to make them understand ways to deliver good
customer service. Furthermore, the Company has set standard for quick incident investigation within
20 minutes in Bangkok, suburban and regional municipal areas, in case of delay, Personal Accident
Insurance with the sum insured of 100,000 baht will be given to the customers for compensation.
6. Environmental Conservation
		 The Company operates business in areas of services; it then creates no negative impacts to the
environment. In addition, it encourages the employees to save natural resources and also raises their
awareness of energy conservation within the organization. Therefore, the ideas of always closing tap
water after use, turning off PC monitor during lunch time, using stairways instead of elevators, turning
off air-conditioner after work period and sharing information on paperless office are promoted to the
employees. Furthermore, the Company has managed to change its all light bulbs at head office to LED
bulbs for saving electricity.
7. Community and Society Development
		 The Company realizes the importance of strong community and society. It focuses on growing
business along with development of community and society. The Company has performed many
projects useful for overall community and society in areas of education and public health, including
created awareness of the employees on public mind helpful for community and society. Furthermore,
it also conducts surveys in community and society around its head office and branches to ensure that
its business operations create no negative impacts to anyone.
		 In 2015, the Company conducted various projects and activities for community and society
development, as detailed below:
			 • Blood donation for the Thai Red Cross
		 The Company supported the 2015 Blood Donation Plan of the Thai Red Cross Society Mobile
Blood Donation Unit by arranging campaigns to make employees understand the importance of blood
donation for patients or those who urgently need blood across the country. The campaign arranged for
the employees to donate their blood to the mobile blood donation unit every quarter, making a total
of 112,800 c.c. of blood donated.
			 • Donations for the Disadvantaged by SMK
		 The Company carried out an education support project named “Donations for the Disadvantaged
by SMK” to support disadvantaged children in countryside. In this project, the Company collected
useful things from management and employees, including financial support of THB 21,000 donated to
Baan Takolang School located in Ratchaburi province. Furthermore, the Company joint with “Thailand
Insurance Magazine” to run a donation project giving additional financial support of THB 20,000 to the
school to renovate two classrooms for its kindergarten. In this event, volunteer staff from the Company’s
head office and Ratchaburi branch joined other volunteers from official units and village to renovate
the school’s classrooms.
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		 • Good Health for Thai Children by SMK
		 The Company initiated a project named “Good Health for Thai Children by SMK” 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 to provide standardized clinics with equipment
and medical supplies inside the schools to support students, teachers and personnel adequately at
initial stage. The donations were handed to three schools; namely, Baan Klongchaom School in Suphan
Buri, Wat Luang Pang School in Chachoengsao and Wat Bang Toey Nai School in Pathum Thani.
		 • SMK Mini Marathon #2
		 The Company’s Northern Office arranged an activity of walk-run charity named “SMK Mini
Marathon #2” at Khao Kho District in Phetchabun to encourage general public to exercise for their
good health. Additionally, the office also donated the money received from the charity activity of
THB 230,000 to Ban Ruam Sap School in Phetchabun for repairing its building damaged from natural
disaster as well as for a fund to purchase sport equipment and scholarships of disadvantaged students.
		 • Kindness for Children #6 by SMK
		 The Company’s Northeast Office joint with its suppliers and contracted garages running a project
named “Kindness for Children #6 by SMK”. In this project, the participants jointly conducted robes
offering ceremony as well as donated money of THB 300,000 to Baan None Yang School in Roi Et to
purchase computer equipment for students and also donated 20 scholarships to students who had
good performance and behavior.
		 • Financial Supports to purchase Playground Equipment and Drinking Water Filter for School
The Company’s Southern Office gave financial supports of THB 215,500 to Wat Na School in
Nakhon Ratchasima to purchase playground equipment and drinking water filter for its students.
		 • Robes Offering Ceremony for Education Support
		 The Company’s Central Office and Eastern Office jointly conducted robes offering ceremony
to raise fund for education support for Baan Trok Pla Lai School in Prachinburi. The support of
THB 224,600 was given to the school to construct its library building.
		 • Kathin Ceremony for the year 2015
		 The Company joint with Bang Kapi District Office to host the Kathin Ceremony for the year 2015
to raise fund for Sriboonruang Temple at Bang Kapi district in Bangkok. The donation of THB 20,000
was given to the temple for repairing its sermon hall in a monastery.
		 • Donation for Wat Tanjedchor School in Ang Thong
		 The Company donated money and useful things with a total value of THB 30,000 to Wat Tanjedchor
School in Ang Thong on the occasion of Asalha Puja Day and Buddhist Lent Day aiming to help
orphans and disadvantaged children.
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		 • Bowling Race Charity
			 The Company supported more than 50 teams participated in the bowling tournament from
Triamudomsuksa Nomklao School, aiming to promote activities contributing to students’ capability
development.
		 • Rally Race Charity for Environment for the year 2015
			 The Company jointly provided prizes for 100 teams participated in the rally race, Bangkok
-Phetchaburi route, hosted by the Lawyers Council of Thailand under the Royal Patronage. The charity
aimed for fundraising to support people on environment legal of the Lawyers Council.
		 • Young Non-Life Insurer Camp #4
			 The Company provided prizes for the Young Non-Life Insurer Camp #4. The camp was hosted
by Human Resources Insurance Club, Thai General Insurance Association with an aim to enhance
knowledge to sophomore and junior university students nation-wide who passed the selection criteria
to join the camp, and to give them an opportunity to see career path in the insurance business.
8. Innovation and dissemination of innovation derived from the operation with responsibility to
environment and stakeholders
		 The Company continually develops and offers new products to the market to respond to various
needs of customers; namely, Branded garage insurance, “2+” “3+” insurances and By-Fit health
insurance. As well, the Company is determined to deliver high quality of services to best serve the
customers. Technology is brought to support service delivery; for example, Tracking GPS which helps
indicate location where the nearest claim agent is, to reach the accidence site quickly. In addition,
SMK Speed App is developed to facilitate the insured and litigant who have motor insurance with the
Company to make claims via their smart phone. Apart from the aforementioned, the Company also has
Creativity and Innovation Club which runs product innovation contests every year to encourage staff
to be initiative and creative, consistent with corporate culture and vision of the Company to become
innovation leader.
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 2015, the Company carried out and joined many social activities as reported in the topic No.7,
“Community and Society Development” of this report.
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Internal Control and Risk Management
Our company’s Board of Directors has supervised and provided appropriate, concise, modern,
and efficient internal control system and risk management through establishing the risk management
policy that is considered as an element of our business operation. Moreover, we also appoint the Risk
Management Committee (RMC) to be responsible for publishing policies and assess risks caused by
external and internal factors as well as orienting the direction of management and managing risks to
be under acceptable level.
Accordingly, our Board of Directors assigns the Audit Committee to take responsibility on
verification in order to enable our company to have appropriate and efficient internal control system
and risk management system. Moreover, our Board of Directors also directs our company to comply
with related regulations and laws as well as preventing the occurrence of any conflict of interest,
Related Party transaction, misuse or unauthorized utilization of company’s assets, leakage or loss of
any asset caused by corruption. Moreover, the Board of Directors also provides the audit mechanism
and balancing under internal audit that is independent for auditing and assessing sufficiency and
efficiency of internal control system, risk management system, and Good Governance system. The
company’s management will consider on the results of this auditing for improving all related issues
leading to quality development of our operation. The Internal Audit Department provides monitoring
system of company’s operation and reports to the Board of Directors regularly.
The internal control system established by our company is consistent with international standards
of COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission). Moreover, we
also apply Enterprise Risk Management (ERM) as a tool for improving the efficiency of our internal
control and risk management. Consequently, we are reasonably confident that we are able to achieve
our objectives or goals on our operation regarding strategies, insurance, compliance with policies, rules,
regulations, and practices as well as anti-corruption policy..
In the Audit Committee Meeting No. 8 held on February 10th, 2016 for assessing sufficiency
of company’s internal control system based on “Internal Control Assessment Form” of the Office
of Securities and Exchange Commission covering 5 dimensions including control environment, risk
assessment, executive’s operational control, information system and data communication, monitoring
and assessment system, the meeting had the resolution after verification of the Audit Committee that
our internal control system was proper and sufficient with the following details:
1. Control Environment
Our company is consisted of proper organizational structure and environment that is the
important and efficient foundation of internal control system. We have emphasized on business honesty
and ethics under the Principles of Good Governance. In addition, we also manage our organizational
structure and chain of command properly and clearly. Moreover, we also establish some policies as
well as set the goal of our business operation and Key Performance Indicators (KPI) for assessing
efficiency and consistency of performance with company’s goals. We also have the written regulations
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for using as work guidelines. Furthermore, we have fostered our executives and employees to realize
on Good Governance through establishing some policies on Good Governance and business ethics.
We have also provided training/orientation to new employees as well as consecutive training to all
personnel in order to make their operation transparent and to be fair for all groups of stakeholders.
2. Risk Assessment
In order to achieve the objectives of our business operation, our company establishes the
risk management policy requiring systematic Enterprise Risk Management that is a part of annual
business plan preparation, management, and daily operation. Risk management process must cover both
internal and external risk factors in several aspects including strategic risk, insurance risk, liquidity risk,
operational risk, marketing risk, and credit risk. The Risk management Committee and Risk management
Unit take responsibility on considering and establishing Risk management Framework through identifying
risk factors and causes, assessing and analyzing on risk priority, establishing appropriate measures,
following up and reporting the performance of risk management to the Board of Directors regularly.
3. Executive’s Operational Control
We have already specified responsibilities of each position clearly as well as reviewed handbooks
of approval power and operation power. We have also separated authorities with possibility of
corruption and updated Work manual/Work procedures appropriately upon our organizational structure
and efficient control activities. Moreover, we have also established the Compliance Unit to coordinate
and supervise our operation to meet with related laws in order to ensure that our operation is under
sufficient, proper, and efficient internal control system.
4. Information System and Data Communication
Our company has developed and updated information system and data communication continuously
and correctly through utilizing modern and safe information technology started from data collection
to data processing, data storing and monitoring. Consequently, administration is able to utilize
information and data with their decision correctly and completely under appropriate duration including
financial information and information of other dimensions. Moreover, we also have provided efficient
security system and information system and prepared some emergency plans for data safety and
protection in the event of any severe case hindering our operation. In addition, we have provided the
training for emergency case and emergency plan regularly every year and provided intranet system
as a channel for communicating policies, news and information, and Good Governance in order to
enable all personnel to perceive these policies, news and information, and Good Governance thoroughly
and timely. Furthermore, we have provided a communication channel enabling external stakeholders to
inform some information and trace of any fraud or corruption to our company safely.
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5. Monitoring and Assessment System
Our company has followed up and supervised our operation by comparing our performance
with our goals or defined KPI regularly as well as performance assessment conducted by the Internal
Audit Department, Compliance Unit, Risk management unit, and external auditor.
The internal Audit Unit with independent operation is responsible for assessing sufficiency
and efficiency of internal control system and risk management system as well as monitoring the
operation to meet with policies on Good Governance and business ethics of our company upon annual
audit plan and reporting the results to the Audit Committee regularly. To perform audit operation, we
have considered on our goals, objectives, strategies, and related risk factors as well as the important
control points that may affect to our objectives achievement. The audit has already approved by the
Audit Committee and the Audit Department also issues the charter specifying vision, mission, goals,
objectives, duties and responsibilities as well as rights of audit operation clearly. The Audit Handbook
is provided enabling auditors to have reliable standards of audit operation in order to improve efficiency
of their operation and meet with International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing.
Moreover, our auditors have already audited financial statement of this accounting period and
have already given their opinions on internal audit system for company’s financial accounting as well
as assessed the internal audit system, Practices and Regulations on Diversification and Concentrations
of Investments of Insurance Companies annually according to the regulations of the Office of Insurance
Commission (OIC). In addition, we have also established the Anti-Corruption Policy to make our
business operation transparent.
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.
Mrs. Veena Niramarnsakul has been appointed as Head of Compliance Unit by the resolution
of The Board of Directors’ meeting in June 2015 to ensure that the Company comply with laws and
regulations relating to business operations. 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.
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 2015, the Company has total underwriting income and total investment income equal to
10,093.79 million Baht, increased by 490.66 million Baht or 5.11% from the year 2014, on an increase
in total underwriting income of 529.68 million Baht , or a rise of 5.80%, while investment income have
decreased by 39.02 million Baht or 8.16% which was mainly affected by fluctuations in the market
price of SET and the interest rates remained low in 2015. Other income have increased from 47.25
million Baht in 2014 to 88.66 million Baht in 2015 or increased by 87.65% which came from the
income from the Insurance Information Service Contracts of Road Accident Victims Protection Plc. By
the amount of 58.52 million Baht in 2015, increased from last year 30.44 million baht. Therefore, in
2015, the Company has its total income of 10,182.45 million Baht, increased by 532.08 million Baht
or 5.51% from 2014.
The Company has 2 main types of expenses including underwriting expenses and operating
expenses. In 2015 the Company has underwriting expenses amounted to 7,839.14 million Baht,
increased by 8.27% which consists of claim expenses of 6,028 million Baht, increased by 9.84%. Loss
Ratio increased from 60.74% to 63.18% and operating expenses in 2015 were amounted to 1,198.46
million Baht, increased by 44.66 million Baht or 3.87% from 2014. Most of the increasing expenses
were personel expenses due to the base salary adjustment for supporting the growth of business.
When considering both income and expenses, in 2015, the Company’s net profit for the year is
886.38 million Baht , decreased by 87.00 million Baht or 8.94% from 2014 and the earnings per share
in 2015 is 44.32 Baht , which has decreased from 48.67 Baht in 2014.
The insurance business in 2015 earned total direct premiums of 209,278 million Baht, and
showed only 1.90% growth over the same period last year due to several reason such as the total car
sales were decreased 9.3% ,the falling crop price problems , the high rate of household debts , an
unpleasant atmosphere for investment and the lower rate of the Global Economic growing. Each issue
also affects the insurance industry. The Company was still able to grow at the rate that is greater than
the insurance industry because the strength of the Brand including the differentiated in products and
services continuously.
Summary of 2015 operating result classified by types of insurance (unit: M Baht)
Motor

Fire

Personal Accident
Increase
2015 2014 (decrease)
%
530.91 416.90
27.35
362.57 265.35
36.64
129.58 156.62
(17.27)

Increase
Increase
2014 (decrease) 2015 2014 (decrease)
%
%
Gross premium written
9,037.24 8,866.56
1.93 169.55 149.73
13.24
Net premium written
9,020.91 8,844.20
2.00 111.82 95.64
16.92
Claims and losses adjustment 5,855.95 5,269.17
11.14 11.73 18.08
(35.14)
expenses
Underwriting profit before
operating expense
1,537.42 1,594.54
(3.58) 68.49 49.68
37.86 87.37 137.86
2015
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(36.63)

Miscellaneous
Increase
2015 2014 (decrease)%
Gross premium written
Net premium written
Claims and losses adjustment
expenses
Underwriting profit before
operating expense

Marine and transportation
Increase
2015 2014 (decrease)%

243.06
180.72
30.45

229.92
171.30
43.22

5.71
5.50
(29.54)

8.41
4.42
0.29

7.26
3.92
0.75

15.92
12.70
(61.82)

117.32

98.68

18.89

4.60

3.56

28.95

According to the above table, it can be seen that, in 2015, major’s company gross premium
written is from motor insurance. The Company has maintained its policy of customer base expansion
by focusing on the sale through agents, car dealers and has continuously expanded its customer bases
to small-group customers. Gross profit margin of the Company has decreased from 7.79% to 6.37%
due to the rate of economic growth in Thailand in 2015 was relatively low, as well as a decreased in
new car sales. Therefore the total underwriting income increased only 5.80% while the underwriting and
operating expenses this year increased 7.67%. The country retail fuel price has decreased , making
more road trips and the amount of cars on the road congested, thus resulting traffic accidents has
increased as well. The Associated Press have studied about the relationship between fuel price and
the traffic accident on the first half year 2015 , which the fuel price was down, there are the number
of deaths due to road accidents increased to 14%.

Operation result of each business group
Motor Insurance
In 2015, motor insurance gross premium written was Baht 9,037.24 million, accounted for
90.47% of the Company’s total premium written, and increased 1.93% from the previous year. The
net retention was Baht 9,020.91 million, and increased 2.00% from the previous year. The net
losses incurred during the year for motor insurance totalled Baht 5,855.95 million, 11.14%
increased from 2014. The Company’s underwriting income was Baht 1,537.42 million, a decrease
of Baht 57.13 million or 3.58% from the year 2014. The main reason is total underwriting income
increased only 1.93% due to the economic has slowed, as well as a decreased in new car sales
while total underwrting expenses increased 11.14% due to the country retail fuel price has decreased,
making more road trips , thus resulting traffic accidents has increased as well and making loss ratio
increased from 62.37% to 65.04%.

Fire Insurance
In 2015, fire insurance gross premium written was Baht 169.55 million, accounted for 1.70%
of the Company’s total premium written, and increased 13.24% from the previous year. The net
Annual Report 2015 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 197

retention rate was 65.95% or equal to Baht 111.82 million. The net losses incurred during the year
for fire insurance totalled Baht 11.73 million, 35.14% decreased from 2014. The Company’s profit from
underwriting before operating expense was Baht 68.49 million, an increase of Baht 18.81 million or
37.86% from the year 2014. The main reason is the company has not been affected by northern’s
disaster like previous year.

Personal Accident Insurance
In 2015, personal accident insurance gross premium written was Baht 530.91 million, accounted
for 5.31% of the Company’s total premium written, and increased 27.35% from the previous year. The
net retention rate was 68.29% or equal to Baht 362.57 million. The net losses incurred during the year
for personal accident totaled Baht 129.58 million, 17.27% decreased from 2014. The Company’s profit
from underwriting before operating expense was Baht 87.37 million, a decreased of Baht 50.50 million,
36.63% decreased from 2014. Mainly due to high premium’s growth rate in this year, the company
must increased unearned premium reserve Baht 47.02 million, 77.03% increased from 2014. As a result
the Earned Premium decreased to 22.03%.

Miscellaneous Insurance
In 2015, miscellaneous insurance gross premium written was Baht 243.06 million, accounted for
2.43% of the Company’s total premium written, and increased 5.71% from the previous year. The
net retention rate was 74.35% or equal to Baht 180.72 million. The net losses incurred during the year
for miscellaneous insurance totalled Baht 30.45 million, 29.54% decreased from 2014. The Company’s
profit from underwriting before operating expanse was Baht 117.32 million, an increased of Baht 18.64
million Baht, 18.89% increased from 2014. The main reason is total underwriting income increased
3.74% while total underwrting expenses decreased 13.20% due to a decreased in industrial all risk
insurance’s losses in this year.

Marine and transportation Insurance
In 2015, marine and transportation insurance gross premium written was Baht 8.41 million,
accounted for 0.08% of the Company’s total premium written, an increased 15.92% from the previous
year. The net retention rate was 52.57% or equal to Baht 4.42 million. The net losses incurred during
the year for marine and transportation insurance totalled Baht 0.29 million, 61.82% decreased from
2014. The Company’s profit from underwriting before operating expense was Baht 4.60 million, an
increase of Baht 1.03 million, 28.95% increased from 2014. The main reason is total underwriting income
increased 11.14% while total underwrting expenses decreased 19.88%.

Investment
As of 31 December 2015, the Company’s investment assets value was 11,743.36 million Baht,
representing 82.0% of total Company assets. The majority of investment assets were bank deposits
and fixed income securities. The breakdown of investment assets were as follows: deposits 35.4%,
government bonds and treasury bills 21.4%, debentures 14.5%, mutual funds or unit trusts 13.6%,
equities 15.0%, and loans 0.1%. The aforementioned deposits included cash, deposits and short-term
investment with its time to maturity less than 3 months.
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Thailand’s economy growth in 2015 was sluggish. Thailand’s economy was impacted by the
fragile recovery of global economy. The export sector as well as the soft commodities price was
impacted by the slow recovery. Consumption increased slightly but there were no major private investment
activities. Thai economy in 2015 was supported by tourism sectors as the number of tourists was
higher than the previous year. Thai economy was reported better than the year before, but lower than
market expected.
The interest rates in 2015 remained low amidst the concern of the global recovery as well as the
domestic economy. The Monetary Policy Committee (MPC) of the Bank of Thailand decided to lower
the policy rate by 0.25% each in March and April 2015 to 1.50% and remain at this rate until the year
end. Short-term Thai government bond yield moved in response to the policy rate, and government
bond yield in the medium and long tenor also declined in 2015 compared to the year end of 2014.
The Stock Exchange of Thailand index moved slightly higher in the beginning of the year and
recorded the year 2015 high at 1,619.77 point in the first quarter. SET index declined in the following
three quarters. The index closed at 1,288.02 point at the end of 2015, a 14.0% decline from the index
at the end of the year 2014 at 1497.67 point. The earnings growth of Thai listed companies was below
the analyst consensus estimate at the beginning of the year. In addition, the company which has earnings
related to oil price reported lower profit, as the crude oil price declined sharply in the end of the year.
In the year 2015, the Company reported return from investment of 439.46 million Baht, equivalent
to 3.8% return on investment (calculated based on the average of investment assets as of the 2014
year end and as of the 2015 year end), which comprises of 390.67 million Baht investment income from
interest and dividend, 49.84 million Baht profit from investment, and 1.04 million Baht loss in fair value
adjustment of trading securities. The investment return in 2015 decreased 8.2% from the investment
return in 2014 due to the lower profit from investment. With the growth of insurance business and the
investment return from investment activities, the growth of investment assets in 2015 compared to the
year 2014 was 3.5%.

Annual Report 2015 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 199

Financial Position
Assets
(1)

Components of assets

		
As of 31 December 2015, the Company’s total assets amounted to Baht 14,322.78 million,
representing an increase of 4.47% from the previous year. The assets comprise Cash and cash equivalent,
Investments assets, Property foreclosed, Property, buildings and equipment, Reinsurance assets, Accrued
investment income, Premium receivables, Intangible assets, Deferred tax assets and Other assets. The
reasons for the significant change in assets compared to last year are as follows:
		
Investment assets in 2015 totalled 11,398.95 million Baht, increased by 424.68 million Baht
and equivalent to 79.59% of total assets , represents an increase 3.87% from 2014. The company’s
investment assets comprises of held-to-maturity investment 8,036.99 million Baht or equivalent to
56.11% of total assets, represents a decreased from the previous year by 4.93%, or 417.06 million
Baht, and available-for-sale investments in 2015 totalled 3,337.78 million Baht , equivalent to 23.30%
of total assets , was higher than last year by 33.75% , or 842.29 million Baht due to SET index closed
at 1,288.02 points at the end of 2015, a decreased of 14.0% which make the Company has unrealized
loss on changes in values of available-for-sale 185.77 million Baht, an increased of 197.73 million Baht,
1,653.28% increased from 2014.
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(2)

Quality of assets

- Account receivable (Premium receivables)
As at 31 December 2015, the Company has account receivable and breakdown of overdue
periods as follows :Not yet due
Not over 30 days
Over 30 days to 60 days
Over 60 days to 90 days
Over 90 days to 1 year
Over 1 year
Total Premium receivables

751.36 million Baht
134.62 million Baht
56.94 million Baht
24.50 million Baht
25.69 million Baht
0.86 million Baht
993.97 million Baht

The Company has set the allowance for doubtful accounts amounted to 6.40 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 2015, the Company has Premium receivables turnover 34.97 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 2015, investment in securities are determined at fair value, and has
already recorded deficit changes in value of available-for-sale investments, amounted to 185.77
million Baht in equity.
Return on investment has decreased from 4.22% in 2014 to 3.74% in 2015.
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Liquidity
(A)

Cash fiow

In 2015, the Company had net cash for operations totaling 1,035.97 million Baht. Cash received
from investment activities totaled 10,444.08 million Baht and was derived from sales of stocks and a
portion of unit trusts, including mature deposits at financial institutions. Cash used for investment totaled
11,168.88 million Baht and was used for investments in bonds, stocks, debentures, unit trusts in mutual
funds, deposits at financial institutions and buying assets for expanded branch offices, resulting in net
cash used in investment activities of Baht 724.80 million. The Company has managed an investment
policy to ensure the best possible returns as related to economic circumstances in which it operates.
2014.

In 2015, the Company paid dividends totaling 340.6 million Baht from the operating result in

As at 31 December 2015, The Company has cash and cash equivalents 344.41 million Baht,
net decreased 29.42 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 2015 is equal to 1.32 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 3,428.5 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 2015, the Company’s major capital expenditure was the acquisition of fixed assets totalling
116.01 million Baht, most of which were spent on establishment of branch offices in order to
render the loss service and underwriting service. Therefore, capital expenditure must be spent on
purchase of land and building, decoration of branch offices, purchase of computer and office
equipment, which are necessary for the operation of work, which was undertaken with the aim to
expand its underwriting business.

Source of Funds
- Suitability of the capital structure
As at 31 December 2015, debt to equity ratio of the Company decreased from 2.41 times in
2014 to 2.27 times in 2015. This resulted in the rising of equity totalling 354.35 million Baht which came
from unappropriated retained earnings increased from the previous year to 552.08 million Baht and
unrealized loss on revaluation of investment, which came from changes in fair value of investments,
increased from the previous year to 197.73 million Baht.
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Capital structure of the Company consists of:
			

Issued and paid-up capital
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated - legal reserve
Unappropriated
Other components of equity

As at 31 December
2015
Million Baht
%
200.00
4.57
427.50
9.76

As at 31 December
2014
Million Baht
%
200.00
4.97
427.50
10.62

20.00
3,917.80
(185.77)
4,379.53

20.00
3,365.71
11.96
4,025.17

0.46
89.46
(4.24)
100.00

0.49
83.62
0.30
100.00

- Reason of changes in equity
The Annual General Meeting of Shareholders in 2015 approved the payment of a dividend
from the operating result of 2014 at the rate of 17.03 Baht; as a result, the retained earnings have
decreased by 340.6 million Baht; meanwhile, the net earnings in 2015 amounted to 886.38 million
Baht and actuarial gain 6.30 million Baht are transferred to retained earnings. In this year, the deficit
on changes in values of investments has decreased from surplus 11.96 million Baht in 2014 to deficit
185.77 million Baht in 2015. This affected the overview of equity as of the year end increased by 354.35
million Baht or amounting to 8.80%.
- Liabilities
The Company’s liabilities at the end of 2015 are amounted to 9,943.25 million Baht, increased
by 258.98 million Baht from the previous year, or equal to 2.67%. The total liabilities, which have
increased, are the liabilities incurred from the operation under normal condition of general business
operation such as due to reinsurers, premium reserve, income tax payable and other liabilities.
- Contingent Liabilities
At the end of 2015, the Company has been sued for damaged totaling approximately Baht 1,029
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 223 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:
1. As at 31 December 2015, the Company’s premium reserve are amounted to 5,109.27
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.
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2. As at 31 December 2015, the Company’s loss reserve and outstanding claims, including
provision for losses incurred but not yet reported (IBNR) , are amounted to 3,428.51 million Baht.
As at 31 December 2015, the Company’s equity are amounted to 4,379.53 million Baht, 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%.
As of 30 September 2015, the company’s aforesaid ratio is 541.04% and the company still has the
capital more than requirement regulatory amounted to THB 4,932.25 million.
The Company’s Loss Ratio, a key specific ratio for the insurance industry, normally ranges from
65% to 70%. In 2015 , the Loss Ratio stood at 63.18% which is considered as a healthy condition in
the motor insurance business.
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’
RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS
To the Shareholders
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 2015 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					

Chief Executive Officer
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The Risk Management Committee’s Report
Dear Shareholders of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
Since our company has assessed the risks that may affect to our business operation, we have
established the Risk Management Committee consisted of Mr. Pradit Rodloytuk (Chairman) with Mr.
Anuchart Chaiprapa and Mr. Suwichakorn Chinapha as committees.
The Risk Management Committee has established the Risk Management Policy under the approval
of the company’s board and assigned the Risk management Unit to implement, communicate, and
supervise the compliance of such policy as well as to report the results to the company’s board regularly
in order to ensure that the policy’s objectives will be achieved.
In 2015, the Risk management Committee held seven meetings with the following important agendas:
1. 2015 Risk Management Plan
The Risk management Committee had considered on the Risk management Plan of the Risk
management Unit that had been concluded for proposing the Risk Management Plan upon the measures
for supervising financial ratio in order to facilitate our business operation efficiently and sustainably.
Consequently, our company has to maintain our capital to be sufficient for supporting risks caused by
business operation.
2. Risk Assessment/Risk Management
The Risk management Committee had assessed and established the risk management to be
appropriate and efficient in order to cover strategic risk, insurance risk, operational risk, investment risk,
liquidity risk, and credit risk.
3. Risk Assessment Following Up and Supervision
The Risk Management Committee had supervised and followed up the results of major risk
assessment that may affect to our company as well as provided some suggestions to ensure that our
risk management is consistent with our guidelines and strategies. The meetings with related units and
departments had been held in all quarters in order to maintain the risk management in acceptable level
leading to efficient and appropriate development of risk management towards company’s business
operation.
4. Risk management Report
The Risk Management Committee had reported the results of risk management related to adequacy
of risk management system and internal control system as well as proposed the guidelines of risk
management to the company’s board and Managing Director.
5. Promotion of Risk management Culture
Since all departments shall participate in risk management, our company has promoted the operators
and responsible departments to implement risk management throughout the organization in order to
assess risks and determine the guidelines of risk management annually.
The Risk management Committee has always followed up the company’s risk management in order
to improve our company’s business operation efficiently.
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Mr. Pradit Rodloytuk
Chairman of Risk Management Committee
February 1st, 2016

The Audit Committee’s Report
Dear Shareholders of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
The Board of Directors of Syn Mun Kong Public Company Limited has appointed the Audit
Committee comprising 3 independent directors, Mr. Anuchata Chaiprapha as a Chairman of the Audit
Committee, Mr. Wisait Panutat and Mr. Suwichakorn Chinapha as a Member of the Audit Committee,
and Mr. Amornsak Srimongkolchai as a Secretary to the Audit Committee.
The committee carried out Board-assigned duties. The committee’s policy focused on conformance
to corporate governance and on good internal controls.
In 2015, the Audit Committee held 10 meetings, which are summarized below.
1. To review the interim financial statements and the annual financial statements of the Company
		 before submit to the Board of Directors considering whether they are in accordance with the
		 accounting standards, related party disclosures, related transactions, or the transactions which
		 may have any conflict of interest.
2. Together with the external auditor and the head of the Office of Corporate Audit, the committee
		 reviewed the internal control system for each quarter with a focus on operation, resource
		 consumption, stewardship of properties, and prevention or minimization of errors, losses,
		 waste, and fraud. The committee also reviewed the credibility of financial reports. The external
		 auditor agreed that no significant issues or shortcomings had been detected.
3. Review of corporate governance against the designed business processes, the committee
		 found that businesses had been conducted with virtue, and had complied with securities
		 and securities exchange legislation, SET’s requirements, and other legislation relevant to its
		 businesses.
4. The committee reviewed the Office of Corporate Audit’ plans, its annual and long-term audit
		 plans, as well as their implementation. The audit findings were reviewed and recommendations
		 were given to follow up the corrective actions of key items, thus leading to good corporate
		 governance and adequate internal controls.
5. To consider the qualification and the independence of auditor and propose the nomination and
		 remuneration of the Company’s independent auditor.
6. The Audit Committee performed self-assessment for the year 2015. The result is satisfactory
		 and already reported to the Company’s Board of Directors.
The Audit Committee has an access to the unspecified data and has consultation with the
management, internal audit department and independent auditor. The Audit Committee is of the opinion
that the company’s corporate governance and internal control system is appropriate

										
Mr. Anuchata Chaiprapha
										Chairman of the Audit Committee
							
10 February 2016
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
I have audited the accompanying financial statements of Syn Mun Kong Public Company Limited which
comprise the statements of financial position as at 31 December 2015, and the related statements
of income, comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a
summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Thai Financial Reporting Standards, 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.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.
I conducted my audits in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including
the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the
entity’s preparation and fair presentation of the financial statements 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 entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as
well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited as at 31 December 2015, and
its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial
Reporting Standards.

Somjai Khunapasut
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4499
EY Office Limited
Bangkok: 25 February 2016
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Statements of financial position
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
Statements of financial position
As at 31 December 2015
Assets
Cash and cash equivalents
Accrued investment income
Premium receivables
Reinsurance assets
Investments assets
Investments in securities
Trading securities
Available-for-sale investments
Held-to-maturity investments
Other investments
Loans
Properties foreclosed
Property, buildings and equipment
Intangible assets
Deferred tax assets
Other assets
Total assets

Note
6
7
8

9
9
9
9
10
11
12
13
14
15

2015

(Unit: Baht)
2014

344,410,467
74,572,024
987,567,305
184,239,442

373,833,353
73,296,915
953,353,330
180,448,814

11,025,120
9,633,600
3,337,778,838 2,495,485,583
8,036,988,948 8,454,046,033
7,137,400
7,137,400
6,568,568
7,407,683
9,314,848
7,200,000
517,290,841
596,804,014
18,917,912
18,343,853
365,158,188
429,688,488
243,564,581
281,005,494
14,322,777,556 13,709,441,486

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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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 2015
Liabilities and equity
Liabilities
Income tax payable
Due to reinsurers
Insurance contract liabilities
Loss reserves and outstanding claims
Premium reserves
Employee benefit obligations
Other liabilities
Total liabilities
Equity
Share capital
Registered
20,000,000 ordinary shares of Baht 10 each
Issued and paid up
20,000,000 ordinary shares of Baht 10 each
Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated
Other components of equity - revaluation surplus (deficit)
on changes in value of investments
Total equity
Total liabilities and equity

2015

(Unit: Baht)
2014

102,275,671
113,118,146

141,608,645
100,422,586

3,428,512,450
5,109,270,566
193,861,644
996,210,637
9,943,249,114

3,392,665,820
4,963,195,109
177,278,779
909,097,085
9,684,268,024

200,000,000

200,000,000

200,000,000
427,500,000

200,000,000
427,500,000

20,000,000
3,917,795,117

20,000,000
3,365,713,857

Note

16
17
18
19
20

21

9

(185,766,675)
11,959,605
4,379,528,442 4,025,173,462
14,322,777,556 13,709,441,486

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of income
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
Statements of income
For the year ended 31 December 2015
Income
Net earned premium
Fees and commissions income
Total income
Expenses
Underwriting
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road Accident Victims Protection
Company Limited
Operating expenses
Total underwriting expenses
Profit from underwriting
Net investment income
Profit from investments
Gain on fair value adjustment on trading investments
Other income
Profit from operations
Contribution to the Office of Insurance Commission
Contribution to the General Insurance Fund
Contribution to the Victims Compensation Fund
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Profit for the year
Earnings per share
Basic earnings per share

Note

(Unit: Baht)
2014

2015

22
22

9,541,602,146
112,728,669
9,654,330,815

9,034,362,950
90,283,150
9,124,646,100

22
22
22

6,027,998,447
1,492,269,393
192,789,123

5,487,848,604
1,445,894,590
177,315,146

22
22,23

126,084,463
1,198,455,422
9,037,596,848
616,733,967
390,668,596
49,836,879
(1,044,710)
88,658,392
1,144,853,124
(22,849,132)
(24,811,415)
(10,292,609)
1,086,899,968
(200,519,390)
886,380,578

129,255,494
1,153,792,186
8,394,106,020
730,540,080
360,479,904
118,215,046
(214,060)
47,247,309
1,256,268,279
(22,201,030)
(24,001,287)
(10,551,469)
1,199,514,493
(226,136,320)
973,378,173

44.32

48.67

31
14

27

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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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 2015
2015

(Unit: Baht)
2014

886,380,578

973,378,173

(247,157,849)

108,242,641

49,431,569

(21,648,529)

(197,726,280)

86,594,112

7,875,852

-

(1,575,170)

-

6,300,682
(191,425,598)
694,954,980

86,594,112
1,059,972,285

Note
Profit for the year
Other comprehensive income
Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods
Gain (loss) on changes in value of
available-for-sale investments
Income tax relating to components of
other comprehensive income
Other comprehensive income to be reclassified to profit
or loss in subsequent periods - net of income tax (loss)
Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent period
Actuarial gain
Income tax relating to components of other
comprehensive income
Other comprehensive income not to be reclassified to profit
or loss in subsequent periods - net of income tax
Total other comprehensive income for the year (loss)
Total comprehensive income for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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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 2015
(Unit: Baht)
Issued and
paid-up
share capital

Retained earnings
Premium on
share capital

Appropriated statutory reserve

Unappropriated

Other components
of equity - revaluation
surplus (deficit)
on changes in value
of investments

Balance as at 1 January 2014

200,000,000

427,500,000

20,000,000

2,687,335,684

(74,634,507)

Dividend paid (Note 28)
Total income for the year
Total other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2014

200,000,000

427,500,000

20,000,000

(295,000,000)
973,378,173
973,378,173
3,365,713,857

86,594,112
86,594,112
11,959,605

Balance as at 1 January 2015
Dividend paid (Note 28)
Total income for the year
Total other comprehensive income for the year (loss)
Total comprehensive income for the year (loss)
Balance as at 31 December 2015

200,000,000

427,500,000

20,000,000

200,000,000

427,500,000

20,000,000

3,365,713,857
(340,600,000)
886,380,578
6,300,682
892,681,260
3,917,795,117

Total

3,260,201,177
(295,000,000)
973,378,173
86,594,112
1,059,972,285
4,025,173,462

11,959,605 4,025,173,462
(340,600,000)
- 886,380,578
(197,726,280) (191,425,598)
(197,726,280) 694,954,980
(185,766,675) 4,379,528,442

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of cash flow
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
Statements of cash flow
For the year ended 31 December 2015
Cash flows from operating activities
Direct premium written
Cash paid for reinsurance
Loss incurred on direct insurance
Loss adjustment expenses on direct insurance
Commissions and brokerages on direct insurance
Other underwriting expenses
Interest income
Dividend income
Other income
Operating expenses
Corporate income tax
Net cash from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Property, buildings and equipment
Net cash from investing activities
Cash flows used in
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Property, buildings and equipment
Net cash used in investing activities
Net cash used in investing activities

2015
9,902,689,400
(47,920,403)
(5,663,306,756)
(434,218,962)
(1,430,426,186)
(322,672,030)
275,809,505
125,328,506
85,234,697
(1,196,175,035)
(258,369,793)
1,035,972,943

9,516,441,289
(49,554,002)
(4,980,471,541)
(414,546,426)
(1,406,662,316)
(302,246,611)
286,218,256
84,640,950
42,005,001
(1,124,991,959)
(230,988,134)
1,419,844,507

6,675,303,780 5,907,095,312
2,313,316
1,534,332
3,763,353,957 4,088,786,340
3,113,560
6,309,208
10,444,084,613 10,003,725,192
(8,297,175,848)
(3,152,431)
(2,752,541,663)
(116,010,500)
(11,168,880,442)
(724,795,829)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit: Baht)
2014

(6,445,080,573)
(200,000)
(4,563,353,957)
(79,939,793)
(11,088,574,323)
(1,084,849,131)

Statements of cash flow (Continued)
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited
Statements of cash flow (continued)
For the year ended 31 December 2015
Cash flows from financing activities
Dividend paid
Net cash used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

2015

(Unit: Baht)
2014

(340,600,000)
(340,600,000)
(29,422,886)
373,833,353
344,410,467

(295,000,000)
(295,000,000)
39,995,376
333,837,977
373,833,353

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2015

1. General information
Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company incor
porated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the provision of
non-life insurance. The registered office of the Company is at 313 Srinakarin Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok.

2. Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and in accordance with Thai accounting
practices related to insurance and the guidelines prescribed by the Office of Insurance Commission
(“OIC”). The presentation of the financial statements has been made in compliance with the
Declaration of the Office of Insurance Commission dated 27 May 2010.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the
Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai
language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise
disclosed in the accounting policies.

3. New financial reporting standards
Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current accounting
year and those that will become effective in the future.
3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year
		
The Company has adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting standards
		
issued by the Federation of Accounting Professions which become effective for fiscal year
		
beginning on or after 1 January 2015. These financial reporting standards were aimed at
		 alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most
		 of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of
		 interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption of these
		
financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s financial
		 statements. However, some of these standards involve changes to key principles, the
		
following are the standards that directly relevant to the Company:
		 TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits
		
This revised standard requires that the entity recognise actuarial gain and loss immediately
		
in other comprehensive income while the former standard allowed the entity to recognise
		
such gain and loss immediately in either profit or loss or other comprehensive income, or
		
to recognise them gradually in profit or loss.
		
The Company has changed the recognition of actuarial gain and loss in the current year
		 from an immediate recognition in profit or loss to an immediate recognition in other
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		 comprehensive income. However, the changes had no significant impact on the prior
		
financial statements. There was not retroactive prior period financial statements presented
		
as comparative information as if the accounting policy used from the beginning.
		 TFRS 13 Fair Value Measurement
		
This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures
		
related to fair value measurement. Entities are to apply the guidance under this standard
		
if they are required by other financial reporting standards to measure their assets or liabilities
		
at fair value. The effects of the adoption of this standard are to be recognised prospectively.
		
This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements.
3.2 Financial reporting standard that will become effective in the future
		
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the
		 revised (revised 2015) and new financial reporting standards and accounting treatment
		 guidance which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2016. These
		
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International
		
Financial Reporting Standards. The Company’s management believes that the revised and
		 new financial reporting standards and accounting treatment guidance will not have any
		
significant impact on the financial statements when it is initially applied, except
		
TFRS 4 (revised 2015) Insurance Contracts
		
The objective of TFRS 4 is to provide guidance on financial reporting for insurance contracts
		
issued by any entity (including reinsurance contracts) and the reinsurance contracts that it
		
holds, and to require limited improvements to accounting by insurers for insurance contracts
		 until the second phase of its project on insurance contracts is completed. This TFRS
		
requires disclosure that identifies and explains the amounts in an insurer’s financial statements
		 arising from insurance contracts and prohibits provisions for possible claims under the
		
events that are not in existence at the end of the reporting period. In addition, it requires
		 a test for the adequacy of recognised insurance liabilities and an impairment test for
		
reinsurance assets. This TFRS temporarily exempts an insurer from some requirements of
		
other TFRSs, including the requirement for insurers to consider the framework in selecting
		
accounting policies for insurance contracts.
		 At present, The Company’s management is still evaluating the first-year impact to the
financial statements and has yet to reach a conclusion.

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
		
(a) Premium income
			
Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium
			
of canceled policies and premiums refunded to policy holders and adjust with
			
unearned premium reserve.
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Direct premium income 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 income is recognised as income when the reinsurer places the
			
reinsurance application or the statement of accounts with the Company.
		 (b) Commissions and brokerage fees income
			
Commissions and brokerage fees from ceded premium are recognised as income
			
when services have been rendered to the reinsurers.
			
Commissions and brokerage fees from ceded premium with coverage periods longer
			
than 1 year are recorded as unearned items and recognised as income over the
			
coverage period.
		 (c) Interest income
			
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest
			
rate.
		 (d) Dividends
			
Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.
		 (e) Gain (loss) on investments
			
Gain (loss) on investments is recognised as income or expense on the transaction
			 date.
		 (f) Interest income on loans
			
Interest on loans is recognised as income on an accrual basis, based on the amount
			
of principal outstanding.
4.2 Expenses recognition
		 (a) Ceded premium
			
Ceded premium is recognised as expense when the insurance risk is transferred to
			
another insurer.
		 (b) Commissions and brokerage fees 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.
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		 (c) Claims and losses adjustment expenses
			
Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment
			
expenses of direct insurance and reinsurance, 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 claims refundable from
			
reinsurers.
			
Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon the
			
receipt of the claims advice from the insured, based on the claims notified by the
			
insured and estimates made by the Company’s management. The maximum value
			
of claims estimated is not however, to exceed the sum-insured under the relevant
			
policy.
			
Claims and losses adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses
			
when the reinsurer places the loss advice with the Company.
4.3 Cash and cash equivalents
		 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid
		
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal
		
restrictions.
4.4 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
		
Premium receivable from both direct and reinsurance 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 premium receivables, on the basis of collection experiences,
		
analysis of debtor aging and a review of current status of the premium receivables as at
		 the end of reporting period. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is
		
recognised as expense during the year.
4.5 Reinsurance assets and amount due to reinsurers
		 (a) Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amounts due from
			
reinsurers, amounts deposit on reinsurance, and insurance reserve refundable from
			
reinsurers.
			
Amounts due from reinsurers consist of accrued commissions and brokerage fees
			
income, claims and various other items receivable from reinsurers, excluding
			
reinsurance premium receivable, 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 as at the end of the reporting period.
			
Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance
			
contract of premium reserve, loss reserve and outstanding claims in accordance
			
with the law regarding insurance reserve calculation.
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		 (b) 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 assets 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.
4.6 Investments in securities
		
(a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair
			
value of these securities are recorded in statements of income.
		
(b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair
			
value of these securities are recorded in statements of comprehensive income, and
			
will be recorded in statements of income when the securities are sold.
		 (c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held
			
to maturity, are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities
			
is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount
			
presented as an adjustment to the interest income.
		 (d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as
			
other investments, are stated at cost net of allowance for impairment (if any).
		
The fair value of marketable security is based on the latest bid price of the last working
		
day of the year. The fair value of debt instrument is determined based on yield rate quoted
		
by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trust is determined from its net
		
asset value.
		
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
		 In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such
		
investments will be readjusted to their fair value as at reclassification date. The difference
		
between carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification
		
are recorded in statements of income or recorded as other components of equity, depending
		
on the type of investment that is reclassified
		
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying
		
amount of the investment is recognised in statements of income.
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4.7
		
		
		
		
		
4.8
		
		
		
4.9
		
		
		
		

Loans and allowance for doubtful accounts
Loans are stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for
the estimated loss that may be incurred in collection of loans based on an evaluation of
the current status of the debtors, taking into consideration the recovery risk and the value
of collateral. Increase (decrease) in an allowance for doubtful accounts is recognised as an
expense during the year.
Properties foreclosed
Properties foreclosed are presented at cost less allowance for impairment (if any). Such
properties foreclosed consist of (1) properties that belong to the Company as a result of
debt settlement (2) land to be used for business operations which currently no longer used.
Property, buildings and equipment and depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for impairment (if any).
Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the
straight-line basis over the following estimated useful lives:

Buildings
- 20 years
Leasehold improvement
- 5 years
Furniture and fixtures and Office equipment
- 3 years and 5 years
Motor vehicles
- 5 years
		
Depreciation is included in determining income.
		
No depreciation is provided on land and construction in progress.
		
An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no
		
future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on
		
disposal of an asset is included in statements of income when the asset is derecognised.
4.10 Intangible assets and amortisation
		
Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated
		
impairment loss (if any).
		
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic
		 useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible
		 asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such
		
intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense
		
is charged to statements of income.
		
The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer software are
		
10 years.
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4.11 Loss reserves and outstanding claims
		 Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserves are
		
provided upon receipt of claim advices from the insured based on the claims notified by the
		
insured and estimates made by the Company’s management. The maximum value of claims
		
estimate is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
		 The Company records additional provision for loss incurred but not yet reported claims
		
(IBNR), using an actuarial method based on a best estimate of claims, which are expected
		
to be paid in respect of loss occurring before or as at the reporting period. The IBNR is
		
calculated for both reported and not reported loss, and net of recorded claims.
4.12 Premium reserves
		
Premium reserves consist of unearned premium reserve and unexpired risk reserve.
		
(a) Unearned premium reserve
			
Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before deducting
			
premium ceded as follows:
Transportation (cargo), travelling accident with
coverage periods of not over six-months
Bail bond
Others

- 100% of premium as from the
date policy is effective, throughout
the period of insurance coverage
- 70% of premium as from the date
policy is effective
- Monthly average basis (the
one-twenty fourth basis)

		
(b) Unexpired risk reserve
			
Unexpired risk reserve is the reserve for the claims that may be incurred in respect
			
of in-force policies. Unexpired risk reserve is set aside using an actuarial method,
			
at the best estimate of the claims that are expected to be incurred during the
			
remaining period of coverage, based on historical claims data.
		
As at the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk
		 reserve with unearned premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than
		
unearned premium reserve, the difference is recognised, and the unexpired risk reserve is
		
presented in the financial statements.
4.13 Employee benefits
		 Short-term employee benefits
		
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as
		
expenses when incurred.

222 Annual Report 2015 / Syn Mun Kong Insurance Plc.

		
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
		 Defined contribution plans
		 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is
		
monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a
		
separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.
		 Defined benefit plans and other long-term employee benefits
		 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to
		
employees upon retirement under labor law and other employee benefit plans. The Company
		 treats these severance payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the
		
Company provides other long-term employee benefit plan, namely long service awards.
		
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans
		
is determined by Independent actuary based on actuarial techniques, using the projected
		
unit credit method.
		
Actuarial gain and loss arising from post-employment benefits are recognised immediately
		
in other comprehensive income, and for other long-term benefits are immediately recognised
		
in income statements.
4.14 Impairment of assets
		
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect
		
of the property, buildings and equipment and intangible assets whenever events or changes
		
in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised
		
when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less
		
costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.
		
An impairment loss is recognised in the statements of income.
		
In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised
		
impairment loss may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the
		 asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if
		 there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable
		
amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of
		 the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying
		
amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the
		
asset in prior years. Such reversal is recognised in the statements of income.
4.15 Income tax
		 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and
		
deferred tax.
		 Current tax
		
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the
		
taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
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		 Deferred tax
		
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets
		
and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax
		
rates enacted at the end of the reporting period.
		
The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it
		
recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences to the extent that it
		 is probable that future taxable profit will be available against which such deductible
		
temporary differences can be utilised.
		
At each reporting period, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred
		 tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be
		
available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
		 The Company records deferred tax directly to equity if the tax relates to items that are
		
recorded directly to equity.
4.16 Long-term leases
		
Leases of property, buildings or equipment which do not transfer substantially all the risks
		
and rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are
		 recognised as an expense in the statements of income on a straight line basis over the
		
lease term.
4.17 Related party transactions
		
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the
		 Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the
		 Company.
		 They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the
		
Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel,
		 directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company’s
		 operations.
4.18 Provisions
		 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a
		
past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
		
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the
		
obligation.
4.19 Fair value measurement
		
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability
		
in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement
		 date. The Company applies a quoted market price in an active market to measure their
		
assets and liabilities. In case of no active market of an identical asset or liability or when a
		 quoted market price is not available, the Company measures fair value using valuation
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		 technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant
		
observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair
		
value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements
are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to
be used in fair value measurement as follows:
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or
			 liabilities
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or
			
indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have occurred
between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the
reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards at
times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that
are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures;
and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as
follows:
5.1 Allowance for doubtful accounts
		
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment
		 and estimates based on the estimated loss that may incur in collection of the premium
		
receivables, on the basis of collection experiences, and analysis of debtor aging.
5.2 Impairment of investments in securities
		 The Company treats investments as impaired when the management exercise judgment
		 where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is other
		
objective evidence of impairment exists requires judgment of the management.
5.3 Fair value of financial instruments
		 In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for
		
which quoted market prices are not readily available, the management exercises judgment,
		 using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken
		
from observable markets, and includes consideration of credit risk, liquidity, correlation and
		
longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions about these factors
		
could affect the fair value and disclosures of fair value hierarchy.
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5.4
		
		
		
		
		
		
		
5.5
		
		
		
		
		
5.6
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
5.7
		
		
		
		
5.8
		
		
		
		
		

Property, buildings and equipment/Depreciation
In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to
make estimates of the useful lives and residual value of the buildings and equipment and
to review estimate useful lives and residual value when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for
impairment on a periodical basis and record impairment loss when it is determined that their
recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding
forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it
is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences
can be utilised. Significant management judgment is required to determine the amount of
deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level
of estimate future taxable profits.
Loss reserves and outstanding claims
At the end of each reporting period, the Company has to estimate loss reserves and
out standing claims taking into account two factors. These are the claims incurred
and reported, and the claims incurred but not reported (IBNR). The ultimate loss of
outstanding claims is established using a range of standard actuarial claims projection
technique. The main assumptions underlying these techniques relate to historical experience,
including the development of claims estimates, paid and incurred losses, average costs per
claim and claim numbers etc. To perform the calculation, it is necessary to perform analysis
based on the type of insurance and to use the services of an actuary with expertise,
experience, and an understanding of the insurance business and the Company’s products.
Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could
differ.
Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate
of the claims expected to be paid over the remaining term of the insurance. Estimating
the reserve requires the management to exercise judgment, with reference to historical
data and the best estimates available at the time.
Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee
benefits
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit is
determined based on actuarial techniques. Such determination is made based on various
assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff
turnover rate.
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5.9
		
		
		

Litigation
The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management
used judgment to assess of the results of the litigation and believes that loss incurred will
not exceed the recorded amounts as at the end of reporting period.

6. Cash and cash equivalents
2015
35,457,804
253,952,663
3,872,791,663
4,162,202,130

(Unit: Baht)
2014
30,616,037
288,217,316
4,883,603,957
5,202,437,310

Cash on hand
Deposits at banks with no fixed maturity date
Deposits at banks with fixed maturity date
Total cash and deposits at financial institutions
Less: Deposits at banks which amounts maturing
in over 3 months
(3,790,000,000) (4,800,000,000)
Deposits at banks which subject to restrictions
(27,791,663)
(28,603,957)
Cash and cash equivalents
344,410,467
373,833,353
As at 31 December 2015, bank deposits in saving account, fixed deposits and short-term
investments carried interest between 0.13 and 1.00 percent per annum (2014: between 0.13 and
3.70 percent per annum).

7. Premium receivables
The balances as at 31 December 2015 and 2014 of premium receivables are classified by aging
from the maturity date under the stipulated law of the premium collection as follows:
(Unit: Baht)
2015
Due from
Due from
Due from
Total
insured
agents and reinsurers
brokers
Not yet due
- 750,535,624
822,1637 51,357,787
Not over 30 days
451,008 134,144,477
20,770 134,616,255
Over 30 days to 60 days
129,858 56,779,840
27,385 56,937,083
Over 60 days to 90 days
39,266 24,447,046
18,361 24,504,673
Over 90 days to 1 year
2,798 25,687,555
- 25,690,353
Over 1 year
859,921
859,921
Total premium receivables
622,930 992,454,463
888,679 993,966,072
Less: Allowance for doubtful
accounts
- (6,398,767)
- (6,398,767)
Total premium receivables, net
622,930 986,055,696
888,679 987,567,305
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Due from
insured
Not yet due
Not over 30 days
Over 30 days to 60 days
Over 60 days to 90 days
Over 90 days to 1 year
Over 1 year
Total premium receivables
Less: Allowance for doubtful
accounts
Total premium receivables, net

211,537
824,000
21,588
82,566
1,139,691

2014

Due from
agents and
brokers
709,910,274
137,497,848
54,533,632
26,371,230
28,336,393
1,380,957
958,030,334

- (8,121,639)
1,139,691 949,908,695

(Unit: Baht)
Due from
reinsurers

Total

2,276,445
12,058
16,441
2,304,944

712,186,719
137,721,443
55,374,073
26,392,818
28,418,959
1,380,957
961,474,969

2,304,944

(8,121,639)
953,353,330

For premium receivables due from agents and brokers, the Company has stipulated the collection
guideline in accordance with the law of the premium collection. For overdue premium receivables,
the Company has the legal process with such agents and brokers.

8. Reinsurance assets
Amounts deposit on reinsurance
Amounts due from reinsurers - net
Insurance reserve refundable from reinsurers
Reinsurance assets - net

2015

10,324,463
173,914,979
184,239,442

(Unit: Baht)
2014
2,697
16,462,564
163,983,553
180,448,814

The balances as at 31 December 2015 and 2014 of amounts due from reinsurers are classified
by aging as follows:
(Unit: Baht)
2015
2014
Not yet due
10,036,000
13,917,823
Not over 12 months
288,463
2,544,741
Over 1 Year
554,400
554,400
Total amounts due from reinsurers
10,878,863
17,016,964
Less: Allowance for doubtful account
(554,400)
(554,400)
Amounts due from reinsurances - net
10,324,463
16,462,564
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9. Investments in securities
9.1 Trading securities

(Unit: Baht)

2015

Unrealised Unrealised Fair Value Percentage
to total
gain
loss
assets

Cost
Private enterprises securities
Unit trusts
10,892,390
Total trading securities
10,892,390

- (1,258,790) 9,633,600
- (1,258,790) 9,633,600
2014

Unrealised Unrealised Fair Value Percentage
to total
gain
loss
assets

Cost
Private enterprises securities
Unit trusts
Total trading securities

0.07
0.07
(Unit: Baht)

11,239,180
11,239,180

- (214,060) 11,025,120
- (214,060) 11,025,120

0.08
0.08

9.2 Available-for-sale investments
(Unit: Baht)
Cost
Government and state
enterprise securities
Equity securities
Total
Private enterprises securities
Equity securities
Unit trusts
Total
Total available-for-sale
investments

52,774,276
52,774,276

Unrealised
gain
-

2015
Unrealised
loss
(5,938,876)
(5,938,876)

Fair Value

Percentage to
total assets

46,835,400
46,835,400

0.33
0.33

1,935,620,480
- (232,841,484) 1,702,778,996
1,581,592,426 6,572,016
- 1,588,164,442
3,517,212,906 6,572,016 (232,841,484) 3,290,943,438

11.89
11.09
22.98

3,569,987,182 6,572,016 (238,780,360) 3,337,778,838

23.31
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(Unit: Baht)
Cost
Government and state
enterprise securities
Equity securities
Total
Private enterprises securities
Equity securities
Unit trusts
Warrants
Total
Total available-for-sale
investments

Unrealised
gain

2014
Unrealised
loss

70,684,270 1,200,330
70,684,270 1,200,330

Fair Value

-

Percentage to
total assets

71,884,600
71,884,600

0.52
0.52

1,407,885,308 36,287,111
- 1,444,172,419
1,001,966,500
- (22,596,159) 979,370,341
58,223
58,223
2,409,851,808 36,345,334 (22,596,159) 2,423,600,983

10.53
7.14
17.68

2,480,536,078 37,545,664 (22,596,159) 2,495,485,583

18.20

9.3 Held-to-maturity investments
2015

Percentage
Cost/
total
Amortised cost toassets
Government and state enterprise securities
Thai government bonds
2,418,859,804
16.89
State enterprise bonds
89,810,000
0.63
Promissory notes
Debentures
383,718,135
2.68
Saving lotteries
11,051,000
0.08
Total
2,903,438,939
20.27
Private enterprises debt securities
Debentures
1,316,861,346
9.19
Less: Allowance for impairmen
(1,103,000)
(0.01)
Total
1,315,758,346
9.18
Deposit at financial institutions
which amounts maturing in
over 3 months
Deposit at banks
3,817,791,663
26.66
Total
3,817,791,663
26.66
Total held-to-maturity
investments, net
8,036,988,948
56.11
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(Unit: Baht)

2014
Cost/
Percentage
Amortised
to total
cost
assets
1,899,684,917
180,102,580
60,000,000
343,531,260
11,051,000
2,494,369,757

13.86
1.31
0.44
2.51
0.08
18.19

1,132,175,319
(1,103,000)
1,131,072,319

8.26
(0.01)
8.25

4,828,603,957
4,828,603,957

35.22
35.22

8,454,046,033

61.67

9.4 Other investments
2015
Percentage
to total
assets

Cost
Investment in non-listed
companies in Thailand
Less: Allowance for impairment
Total other investments, net

7,141,104
(3,704)
7,137,400

0.05
(0.00)
0.05

(Unit: Baht)
2014
Percentage
Cost
to total
assets
7,141,104
(3,704)
7,137,400

0.05
(0.00)
0.05

9.5 Classified by maturity for investments in debt securities

Held-to-maturity investments
Government and state enterprise
securities
Thai government bonds
State enterprise bonds
Debentures
Saving lotteries
Total
Private enterprises debt securities
Debentures
Less: Allowance for impairment
Total
Deposit at financial institutions which
amounts maturing in over 3 months
Deposit at banks
Total
Total held-to-maturity investments

Within 1 year

2015
Period to maturity
1 - 5 years Over 5 years

(Unit: Baht)
Total

33,022,800 2,010,292,406 375,544,598 2,418,859,804
59,810,000
- 30,000,000 89,810,000
35,000,000 278,718,135 70,000,000 383,718,135
51,000 11,000,000
- 11,051,000
127,883,800 2,300,010,541 475,544,598 2,903,438,939
491,103,000
(1,103,000)
490,000,000

655,758,346 170,000,000 1,316,861,346
- (1,103,000)
655,758,346 170,000,000 1,315,758,346

3,717,791,663 100,000,000
- 3,817,791,663
3,717,791,663 100,000,000
- 3,817,791,663
4,335,675,463 3,055,768,887 645,544,598 8,036,988,948
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Held-to-maturity investments
Government and state enterprise
securities
Thai government bonds
State enterprise bonds
Notes
Debentures
Saving lotteries
Total
Private enterprises debt securities
Debentures
Less: Allowance for impairment
Total
Deposit at financial institutions which
amounts maturing in over 3 months
Deposit at banks
Total
Total held-to-maturity investments

Within 1 year

2014
Period to maturity
1 - 5 years Over 5 years

642,839,371 1,256,845,546
95,102,580 55,000,000 30,000,000
60,000,000
- 273,531,260 70,000,000
51,000 11,000,000
797,992,951 1,596,376,806 100,000,000
61,120,537 1,071,054,782
(1,103,000)
60,017,537 1,071,054,782

(Unit: Baht)
Total

1,899,684,917
180,102,580
60,000,000
343,531,260
11,051,000
2,494,369,757

- 1,132,175,319
- (1,103,000)
- 1,131,072,319

3,743,603,957 1,085,000,000
- 4,828,603,957
3,743,603,957 1,085,000,000
- 4,828,603,957
4,601,614,445 3,752,431,588 100,000,000 8,454,046,033

9.6 Other components of equity - revaluation surplus (deficit) on changes in value
		
of investments
(Unit: Baht)
		
For the years ended
31 December
2015
2014
Balance - beginning of the period
11,959,605 (74,634,507)
Changes during the period
Unrealised gain (loss) during the period
(197,320,970) 226,457,687
Realised gain that included in profit or loss
(49,836,879) (128,340,246)
Reclassified type of investments
10,125,200
(247,157,849) 108,242,641
Relating income tax
49,431,569 (21,648,529)
Net comprehensive income for the period (loss)
(197,726,280)
86,594,112
Balance - end of the period
(185,766,675)
11,959,605
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9.7 As at 31 December 2015 and 2014, fixed deposits have been used to secure in the
following cases.
(Unit: Baht)

2015

2014

Deposits at banks which pledged:
Bank overdrafts
Electricity supply and communications usage
Court bond under motor insurance policies
Letter of bank guarantees

20,000,000
20,000,000
2,000,000
2,000,000
400,000
250,000
5,391,663
6,353,957
27,791,663
28,603,957
In addition the Company pledged bonds with fair value totaling Baht 24 million (2014: Baht
24 million) as a security for cases brought against insured drivers and the Company has pledges
securities with the Registrar of the office of Insurance Commission under the non-life Insurance
Act as mentioned in Notes 29 and 30 to the financial statements.

10. Loans
As at 31 December 2015 and 2014, the balances of loans provided to employees are aged by
principal and accrued interest as follows:
(Unit: Baht)
Outstanding period
Not yet due

Outstanding period
Not yet due

2015
Collaterised loans
Other loans
Accrued
Accrued
Principal
Principal
Principal
interest
interest
7,089,146
3,399
318,537
267 7,407,683

Total
Accrued
interest
3,666

2014
Collaterised loans
Other loans
Accrued
Accrued
Principal
Principal
Principal
interest
interest
6,266,644
3,812
301,924
327 6,568,568

Total
Accrued
interest
4,139

Total

7,411,349
(Unit: Baht)

Total

6,572,707

Loans provided to employees are in accordance with employee’s benefits plan, which the credit
line is divided below:
(1) For personal guarantee loans, credit line is not over than Baht 20,000 with interest charge
		
at the rate 6.9 - 7.0 present per annum.
(2) For mortgaged loans, the Company categorises into 3 levels: (1) general employees are
		
entitled to a loan facility of not exceeding Baht 500,000, (2) heads of units or departments
		
are entitled to a loan facility of not exceeding Baht 1 million, and (3) assistant managers up
		
are entitled to a loan facility of not exceeding Baht 3 million. In this regard, the loan facility
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shall not exceed 80% of value of assets. The loans bear interest at the rate of 1-year fixed
deposit rate plus 2 percent per annum as announced by Siam Commercial Bank. The interest
shall be adjusted every quarter.

11. Properties foreclosed
The net book value of properties foreclosed as at 31 December 2015 and 2014 presented below.
Land not used
in operations
9,314,848
9,314,848
(2,114,848)
7,200,000

As at 1 January 2014
Disposals
As at 31 December 2014
Allowance for impiarment
As at 31 December 2015

Properties that
received from
debt settlement
1,800,000
(1,800,000)
-

Total
11,114,848
(1,800,000)
9,314,848
(2,114,848)
7,200,000

12. Property, buildings and equipment
(Unit: Baht)
Land
Cost
As at 1 January 2014
Additions
Disposals
Transfers in (out)
Write-off
As at 31 December 2014
Additions
Disposals
Transfers in (out)
Write-off
Adjustment
As at 31 December 2015

322,186,478
4,116,000
326,302,478
12,663,000
338,965,478

Buildings and
leasehold
improvement
333,215,736
15,069,790
7,465,800
(1,888,643)
353,862,683
22,147,151
(255,156)
17,948,543
(977,500)
392,725,721
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Furniture,
fixtures and
equipment
292,944,746
22,089,497
(111,078)
(4,289,995)
310,633,170
17,751,818
(2,298,252)
(1,254,302)
(1,865,014)
322,967,420

Motor
vehicles

Construction
in progress

Total

148,222,514 4,823,810
1,101,393,284
23,302,589 15,385,400
79,963,276
(21,126,496)
- (21,237,574)
- (7,465,800)
(6,178,638)
150,398,607 12,743,410 1,153,940,348
48,422,693 17,868,353
118,853,015
(17,328,499)
- (19,881,907)
- (17,948,543)
(2,231,802)
(1,865,014)
181,492,801 12,663,220 1,248,814,640

(Unit: Baht)
Land
Accumulated depreciation
As at 1 January 2014
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Depreciation on write-off
As at 31 December 2014
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Depreciation on write-off
Depreciation adjustment
As at 31 December 2015
Allowance for impairment
As at 1 January 2014
16,030,000
Increase during the year
As at 31 December 2014
16,030,000
Increase during the year
(14,000,000)
As at 31 December 2015
2,030,000
Net book value
As at 31 December 2014 310,272,478
As at 31 December 2015 336,935,478
Depreciation for the year
2014
2015

Buildings and
leasehold
improvement

Furniture,
fixtures and
equipment

Motor
vehicles

Construction
in progress

Total

227,774,788
11,576,009
(1,346,953)
238,003,844
15,412,813
(8,545)
(310,900)
253,097,212

255,149,515
18,992,558
(24,519)
(4,212,924)
269,904,630
19,327,222
(2,266,329)
(1,235,619)
(1,481,534)
284,248,370

121,200,357
12,637,125
(21,126,449)
112,711,033
17,244,195
(17,320,184)
112,635,044

-

604,124,660
43,205,692
(21,150,968)
(5,559,877)
620,619,507
51,984,230
(19,595,058)
(1,546,519)
(1,481,534)
649,980,626

-

-

-

-

16,030,000
16,030,000
(14,000,000)
2,030,000

115,858,839
139,628,509

40,728,540
38,719,050

37,687,574
68,857,757

12,743,410
12,663,220

517,290,841
596,804,014
43,205,692
51,984,230

As at 31 December 2015, certain buildings, motor vehicles and equipment items have been fully
depreciated but are still in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation
and allowance for impairment) of those assets amounted to approximately Baht 520 million (2014: Baht
503 million).
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13. Intangible assets
The net book value of intangible assets as at 31 December 2015 and 2014 is presented below.
(Unit: Baht)
Computer
Computer software under
Total
software
development
Cost
30,612,054
2,730,750
33,342,804
As at 1 January 2014
3,038,548
186,000
3,224,548
Additions
33,650,602
2,916,750
36,567,352
As at 31 December 2014
4,270,212
4,270,212
Additions
783,000
(783,000)
Transfer in (out)
38,703,814
2,133,750
40,837,564
As at 31 December 2015
Accumulated amortisation
14,974,467
14,974,467
As at 1 January 2014
2,674,973
2,674,973
Amortisation for the year
17,649,440
17,649,440
As at 31 December 2014
4,844,271
4,844,271
Amortisation for the year
22,493,711
22,493,711
As at 31 December 2015
Net book value
16,001,162
2,916,750
18,917,912
As at 31 December 2014
16,210,103
2,133,750
18,343,853
As at 31 December 2015
Amortisation for the year
2,674,973
2014
4,844,271
2015
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14. Deferred tax assets / income tax expenses
14.1 Deferred tax assets
The components of deferred tax assets and liabilities as at 31 December 2015 and 2014 are as
follows:
(Unit: Baht)
2015
2014
Deferred tax assets
1,965,655
Net premium on debt securities
2,562,444
Allowance for doubtful accounts
1,175,218
1,344,111
Allowance for impairment of investments
188,741
188,741
Allowance for impairment of assets
828,970
3,206,000
Premium reserves
220,372,667
216,608,348
Provision for loss incurred but not yet reported (IBNR)
5,167,362
5,530,523
Loss reserves
128,890,892
115,574,034
Employee benefit obligations
21,783,731
21,662,825
Loss on changes in value of investments
2,067,852
- trading securities
2,276,794
- available-for-sale securities
46,441,669
Total
429,688,488
368,148,089
Deferred tax liabilities
Gain on changes in value of investments
2,989,901
- available-for-sale securities
Total
2,989,901
Deferred tax assets - net
365,158,188
429,688,488
14.2 Income tax expenses
		
Income tax expenses for the years ended 31 December 2015 and 2014 are made up as
		
follows:
(Unit: Baht)
2015
2014
Current income tax:
Current income tax charge
217,462,798 250,224,838
Adjustment in respect of current income tax
of previous year
(269,507)
(182,294)
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences
(16,673,901) (23,906,224)
Income tax expense reported in the statements
of income
200,519,390 226,136,320
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for
the years ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:
(Unit: Baht)
2015
2014
Deferred tax relating to gain (loss) on revaluation of
available-for-sale investments
(49,431,569)
21,648,529
Actuarial gain arising from post-employment bebefits
1,575,170
(47,856,399)
21,648,529

		
		

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied
by the applicable tax rate for the years ended 31 December 2015 and 2014.
(Unit: Baht)
2015
2014
Accounting profit before tax
1,086,899,968 1,199,514,493
Applicable tax rate
20%
20%
Accounting profit before tax multiplied by
217,379,994 239,902,899
applicable tax rate
Adjustment in respect of current
(269,507)
(182,294)
income tax of previous year
Effects of:
Income tax exemption
(18,679,939) (14,178,921)
Non-deductible expenses
2,088,842
594,636
Income tax expenses reported in the
statements of income
200,519,390 226,136,320

15. Other assets
Cheques returned
Accounts receivable from agents
Guaranteed receivable
Total other receivables
Less: Allowance for doubtful accounts
Other receivables - net
Suspense input vat
Prepaid commission expenses
Deposits and retention
Receivables from sales of investments
Others
Total other assets
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2015
1,062,131
29,165,075
247,000
30,474,206
(10,199,395)
20,274,811
124,120,053
42,416,758
26,883,590
15,372,113
51,938,169
281,005,494

(Unit: Baht)
2014
1,765,550
28,004,175
333,300
30,103,025
(9,555,935)
20,547,090
117,990,725
40,651,254
25,668,359
3,356,981
35,350,172
243,564,581

		
		

As at 31 December 2015 and 2014, the Company had overdue receivables and classified
by aging as follows:
(Unit: Baht)
2015
2014
Age of receivables
Under 3 months
14,884,119 14,387,577
Over 3 months to 6 months
1,445,772
3,103,560
Over 6 months to 12 months
3,361,053
2,219,800
Over 12 months
10,783,262 10,392,088
Total
30,474,206 30,103,025

16. Due to reinsurers
Outward premium payables
Amounts withheld on reinsurance
Others reinsurance payables
Total due to reinsurers

2015
18,082,475
93,823,299
1,212,372
113,118,146

(Unit: Baht)
2014
7,164,658
91,664,483
1,593,445
100,422,586

17. Loss reserves and outstanding claims
(Unit: Baht)
For the years ended 31 December
2015
2014
Balance - beginning of the year
3,392,665,820 3,218,858,365
Claims and losses adjustment expenses for the year
6,310,566,885 5,757,649,562
Claims and losses adjustment expenses paid during the year
(6,274,720,255) (5,583,842,107)
Balance - end of the year
3,428,512,450 3,392,665,820
As at 31 December 2015 and 2014, the Company has loss reserves and outstanding claims under
reinsurance contracts of Baht 7.2 million and Baht 8.0 million, respectively.

18. Premium reserves
Premium reserves is the liability under insurance contracts, and is the higher of unearned premium
reserve and unexpired risk reserve.
18.1 Unearned premium reserve

Balance - beginning of the year
Premium written for the year
Premium earned for the current year
Balance - end of the year

(Unit: Baht)
For the years ended 31 December
2015
2014
4,963,195,109 4,561,004,851
9,989,170,916 9,670,358,369
(9,843,095,459) (9,268,168,111)
5,109,270,566 4,963,195,109
Annual Report 2015 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 239

18.2 Unexpired risk reserve

Balance - beginning of the year
Estimated claims for the year
Risk expired during the year
Balance - end of the year

(Unit: Baht)
For the years ended 31 December
2015
2014
3,082,378,732 2,913,070,849
6,088,887,426 5,692,166,450
(5,874,559,351) (5,522,858,567)
3,296,706,807 3,082,378,732

19. Employee benefit obligations

(Unit: Baht)
2015
2014
Short-term employee benefit
84,942,987 68,964,655
Provision for retirement benefit and other long-term employee benefits 108,918,657 108,314,124
Employee benefit obligations
193,861,644 177,278,779
Provision for long-term retirement benefit, which is compensations on employees’ retirement and
other long-term employee benefit, are as follows:
(Unit: Baht)
2015
2014
Provision for long-term retirement benefit and other
long-term employee benefits at beginning of year
108,314,124
98,442,520
Included in profit or loss:
Current service cost
13,702,754
12,745,660
Interest cost
3,985,186
3,603,399
Actuarial gain from other long-term employee benefit
(2,901,866)
Included in other comprehensive income:
Actuarial (gain) loss arising from
Demographic assumptions changes
(6,910,402)
Financial assumptions changes
2,454,130
Experience adjustments
(3,419,580)
Benefits paid during the year
(6,305,689)
(6,477,455)
Provision for long-term retirement benefit and
other long-term employee benefit at end of year
108,918,657 108,314,124
As at 31 December 2015, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee
benefit is 17.7 years, and the Company expects to pay Baht 7.0 million of long-term employee
benefits during the next year.
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Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:
2015
2014
(% per annum) (% per annum)
Discount rate
3.5
3.7
Future salary increase rate
5.0
5.0
Staff turnover rate
0.0 - 19.0
0.0 - 22.0
Gold price increase rate
3.5
3.0
The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the
long-term employee benefit obligation as at 31 December 2015 are summarised below:

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate
Gold price rate

Increase of obligation
Change
Amount
Baht
Decrease 1%
13,142,168
Increase 1%
11,058,982
Increase 10%
4,621,291
Increase 1%
780,552

Decrease of obligation
Change
Amount
Baht
Increase 1%
11,111,459
Decrease 1%
9,573,353
Decrease 10%
4,269,511
Decrease 1%
699,703

20. Other liabilities

Advance premium received
Accrued commission expenses
Suspense account - premium receipts
Accounts payable - others
Accounts payable - guarantee deposit
Account payable - Revenue Department
Accrued premium cancelled and refunded
Accrued expenses
Accrued contribution to the Victims Compensation Fund
Accrued contribution to the General Insurance Fund
Payable from purchase of investments
Others
Total other liabilities

2015
239,529,509
265,549,948
153,373,466
58,470,631
100,085,553
29,344,603
11,711,303
30,422,337
30,471,727
12,513,120
35,162,497
29,575,943
996,210,637

(Unit: Baht)
2014
230,965,376
234,107,737
142,104,378
52,580,783
102,729,606
33,187,368
13,711,964
22,761,163
34,262,257
12,268,268
252,285
30,165,90
909,097,085
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21. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required
to set aside a statutory reserve at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit
brought forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory
reserve is not available for dividend distribution. At present, the statutory reserve has fully been
set aside.

22. Underwriting information reported by insurance categories
Underwriting information classified by insurance categories for the years ended 31 December 2015
and 2014 is as follows:
(Unit: Baht)
						
2015

Marine and
transportation

Fire
Underwriting income
Premium written
Less: Premium ceded
Net premium written
Add (Less): Unearned premium reserve
Earned premium
Fees and commissions income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road Accident
Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses
before operating expenses
Operating expenses
Total underwriting expenses

169,548,720
(57,726,698)

Motor

8,410,852 9,037,242,802
(3,989,657)

111,822,022
(4,281,544)
107,540,478
24,972,668

530,912,597
362,567,583

(16,965,999) (108,072,400)

4,405,453 9,003,942,199
1,828,787

Miscellaneous

(16,334,604) (168,345,014)

4,421,195 9,020,908,198
(15,742)

Personal
accident

254,495,183

Total

243,055,945 9,989,170,916
(62,340,742)

(308,736,715)

180,715,203 9,680,434,201
(9,496,370)

(138,832,055)

171,218,833 9,541,602,146

319,648

62,945,282

22,662,284

112,728,669

132,513,146

6,234,240 9,004,261,847

317,440,465

193,881,117 9,654,330,815

11,727,068

288,069 5,855,953,242

129,575,802

30,454,266 6,027,998,447

49,488,875

1,351,052 1,298,618,096

100,167,312

42,644,058 1,492,269,393

2,808,689

(353)

186,186,559

2,406,107

1,388,121

192,789,123

-

-

126,084,463

-

-

126,084,463

1,638,768 7,466,842,360

232,149,221

64,024,632
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74,486,445 7,839,141,426
1,198,455,422
9,037,596,848

(Unit: Baht)
2014
Marine and
transportation

Fire
Underwriting income
Premium written
Less: Premium ceded
Net premium written
Add (Less): Unearned premium reserve
Earned premium
Fees and commissions income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road Accident
Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses
before operating expenses
Operating expenses
Total underwriting expenses

149,725,989
(54,090,087)
95,635,902
(6,832,808)
88,803,094
22,139,433
110,942,527
18,079,676
41,067,701
2,115,220

7,255,641
(3,332,807)
3,922,834
67,777
3,990,611
1,618,599
5,609,210

-

Personal
accident

Miscellaneous

Total

229,919,974
(58,618,764)
171,301,210
(4,966,705)
166,334,505
20,551,645
186,886,150

9,670,358,369
(289,950,319)
9,380,408,050
(346,045,100)
9,034,362,950
90,283,150
9,124,646,100

8,866,560,520 416,896,245
(22,363,272) (151,545,389)
8,844,197,248 265,350,856
(395,361,028) 61,047,664
8,448,836,220 326,398,520
61,261 45,912,212
8,448,897,481 372,310,732

754,552 5,269,167,485
1,289,783 1,285,022,847
1,062 170,905,938

61,262,597

Motor

156,624,104
75,743,341
2,079,737

129,255,494

-

2,045,397 6,854,351,764

234,447,182

43,222,787 5,487,848,604
42,770,918 1,445,894,590
2,213,189 177,315,146
-

129,255,494

88,206,894 7,240,313,834
1,153,792,186
8,394,106,020

23. Operating expenses
Personel expenses which are not
expenses for underwriting and claims
Premises and equipment expenses
which is not expense for underwriting
Taxes and duties
Bad debts and doubtful accounts (reversal)
Other operating expenses
Total operating expenses

2015
359,064,345

(Unit: Baht)
2014
331,561,792

275,910,672 257,242,746
1,843,528
1,725,934
(1,079,411)
(7,973,190)
562,716,288 571,234,904
1,198,455,422 1,153,792,186
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24. Employee expenses
2015
547,598,050
19,889,990
17,615,253
170,960,307
756,063,600

Salary and wages
Social security fund
Contribution to provident fund
Other benefits
Total employee expenses

(Unit: Baht)
2014
492,279,923
18,695,126
16,336,743
163,944,184
691,255,976

25. Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with
the Provident Fund Act B.E. 2530. The fund is contributed to on a monthly basis; by the employees
at rate of 3% to 5% and by the Company at rate 5% of basic salary, depending on the
length of service period. The fund, which is managed by a fund manager which has been approved by the
Ministry of Finance, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund
rules. During the year 2015, the Company contributed approximately Baht 17.6 million (2014: Baht
16.3 million) to the Fund.

26. Directors and management’s remuneration
During the years ended 31 December 2015 and 2014, the Company had employee benefit
expenses of its directors and management as below.
(Unit: Million Baht)
2015
2014
Short-term employee benefits
33.51
27.36
Post-employment benefits
1.22
1.13
Other long-term benefits
1.08
0.87
Total
35.81
29.36

27. Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other comprehensive
income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

28. Dividend
Dividend declared during the years 2015 and 2014 consist of the following:
Approved by
Final dividends for 2014 Annual General Meeting of the
shareholders on 21 April 2015
Final dividends for 2013 Annual General Meeting of the
shareholders on 25 April 2014
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Total
dividends
(Million Baht)
340.6

Dividend
per share
(Baht)
17.03

295.0

14.75

29. Assets pledged with the Registrar
As at 31 December 2015 and 2014, the following assets have been pledged with the Registrar in
accordance with the Non-Life Insurance Act.
(Unit: Million Baht)
2015
2014
Cost/ Amortised cost Fair value Cost/ Amortised cost Fair value
State enterprise securities
14.00
14.09
14.00
14.39

30. Assets reserved with the Registrar
As at 31 December 2015 and 2014, the following assets have been pledged as non-life insurance
reserve with the Registrar in accordance with the Non-Life Insurance Act.

Government and state
enterprise securities
Private debt securities
Total

(Unit: Million Baht)
2015
2014
Cost/ Amortised cost Fair value Cost/ Amortised cost Fair value
1,078.69
90.00
1,168.69

1,143.48
95.37
1,238.85

1,115.88
90.00
1,205.88

1,172.01
94.52
1,266.53

31. Contribution to the General Insurance Fund

Accumulated contribution at the beginning of the year
Contribution during the year
Accumulated contribution at the end of the year

(Unit: Baht)
For the years ended 31 December
2015
2014
100,707,491
76,706,204
24,811,415
24,001,287
125,518,906
100,707,491

32. Segment information
The one main reportable operating segment of the Company is principally engaged in the provision
of non-life insurance, and the Company is operated its business in Thailand geography. For
management purposes, the Company is organised into business units based on its products,
which consisted of Fire, Marine and Transportation, Motor, and Miscellaneous insurance.
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that
are regularly reviewed by the Chief Operating Decision Maker in order to make decisions about
the allocation of resources to the segment and assess its performance. The Managing Director
has been identified as Chief Operating Decision Maker.
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Segment performance is measured based on operating profit and loss, and on a basis consistent
with that used to measure operating profit and loss in the financial statements. As a result, all of
the revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain
exclusively to the aforementioned reportable operating segment and geographical area.
The following table presents revenue and profit information regarding the Company’s operating
segments for the years ended 31 December 2015 and 2014, respectively
(Unit: Baht)

Fire
Underwriting income
Premium written
Less: Premium ceded
Net premium written
Add (less): Unearned premium reserve
Earned premium
Fees and commissions income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road Accident
Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses
before operating expenses
Operating expenses
Total underwriting expenses
Profit from underwriting
Net investment income
Profit on investments
Other income
Other expenses - contributions
Profit before income tax
Less: Income tax
Profit for the year

2015
Motor

Marine and
transportation

Miscellaneous

Total

169,548,720
(57,726,698)
111,822,022

8,410,852 9,037,242,802 773,968,542 9,989,170,916
(3,989,657) (16,334,604) (230,685,756) (308,736,715)
4,421,195 9,020,908,198 543,282,786 9,680,434,201

(4,281,544)
107,540,478
24,972,668
132,513,146

(15,742) (16,965,999) (117,568,770) (138,832,055)
4,405,453 9,003,942,199 425,714,016 9,541,602,146
1,828,787
319,648
85,607,566 112,728,669
6,234,240 9,004,261,847 511,321,582 9,654,330,815

11,727,068

288,069 5,855,953,242

160,030,068 6,027,998,447

49,488,875
2,808,689

1,351,052 1,298,618,096
(353) 186,186,559

142,811,370 1,492,269,393
3,794,228 192,789,123

64,024,632
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-

126,084,463

1,638,768 7,466,842,360

-

126,084,463

306,635,666 7,839,141,426
1,198,455,422
9,037,596,848
616,733,967
390,668,596
48,792,169
88,658,392
(57,953,156)
1,086,899,968
(200,519,390)
886,380,578

(Unit: Baht)
Fire

2014
Motor

Marine and
transportation

Underwriting income
Premium written
149,725,989
Less: Premium ceded
(54,090,087)
Net premium written
95,635,902
Add (less): Unearned premium reserve
(6,832,808)
Earned premium
88,803,094
Fees and commissions income
22,139,433
Total underwriting income
110,942,527
Underwriting expenses
Claims and losses adjustment expenses 18,079,676
Commissions and brokerages expenses 41,067,701
Other underwriting expenses
2,115,220
Contribution to Road Accident
Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses
before operating expenses
61,262,597
Operating expenses
Total underwriting expenses
Profit from underwriting
Net investment income
Profit on investments
Other income
Other expenses - contributions
Profit before income tax
Less: Income tax
Profit for the year

7,255,641
(3,332,807)
3,922,834
67,777
3,990,611
1,618,599
5,609,210

Total

8,866,560,520 646,816,219 9,670,358,369
(22,363,272) (210,164,153) (289,950,319)
8,844,197,248 436,652,066 9,380,408,050
(395,361,028)
56,080,959 (346,045,100)
8,448,836,220 492,733,025 9,034,362,950
61,261
66,463,857
90,283,150
8,448,897,481 559,196,882 9,124,646,100

754,552 5,269,167,485
1,289,783 1,285,022,847
1,062 170,905,938
-

Miscellaneous

199,846,891 5,487,848,604
118,514,259 1,445,894,590
4,292,926 177,315,146

129,255,494

2,045,397 6,854,351,764

-

129,255,494

322,654,076 7,240,313,834
1,153,792,186
8,394,106,020
730,540,080
360,479,904
118,000,986
47,247,309
(56,753,786)
1,199,514,493
(226,136,320)
973,378,173

The following table presents segment assets and liabilities of the Company’s operating segments
as at 31 December 2015 and 2014.
Fire
Assets
As at 31 December 2015
As at 31 December 2014
Liabilities
As at 31 December 2015
As at 31 December 2014

59,031,676
47,672,065
162,481,381
85,037,657

Marine and
transportation
1,959,928
1,486,748

(Unit: Baht)
Motor

Miscellaneous Total segments

Unallocated

Total

888,939,439
918,743,552

255,077,737 1,205,008,780 13,117,768,776 14,322,777,556
165,899,779 1,133,802,144 12,575,639,342 13,709,441,486

4,209,546 8,133,448,323
3,008,541 7,819,541,970

867,552,672 9,167,691,922 775,557,192 9,943,249,114
548,695,347 8,456,283,515 1,227,984,509 9,684,268,024
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Geographic information
The Company operates in Thailand only, as a result, all of the revenues and assets as reflected
in these financial statements pertain exclusively to this geographical reportable segment.
Major customers
For the years 2015 and 2014, the Company has no major policyholder with revenue of 10 percent
or more of the Company’s gross premium.

33. Operating lease commitments
The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of office building
space and other services. The terms of the agreements are 1-23 years for office building space,
and 1-3 years for other services.
As at 31 December 2015, future minimum lease payments required under these non-cancellable
operating leases contracts are as follows:
Payable
Within 1 year
2 to 5 years
More than 5 years

(Unit: Million Baht)
29.79
26.62
0.45

34. Bank guarantee
As at 31 December 2015, there were outstanding bank guarantees of Baht 5.3 million (2014: Baht
7.4 million) issued by the banks on behalf of the Company in respect of certain performance
bonds as required in the normal course of business.

35. Litigation
As at 31 December 2015, the Company is being sued as insurer, with sum insure amounting to
approximately Baht 1,029 million (2014: Baht 770 million). The outcomes of these cases have
not yet been finalised. However, the Company has set aside reserves for its contingent loss in
the financial statements amounting to approximately Baht 223 million (2014: Baht 215 million),
which the Company’s management believes that such provision is adequate.

36. Financial instruments
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial
Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, premium
receivables, amounts due from reinsurers, investments in securities, loan receivables and amounts due
to reinsurers. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed
is described below.
36.1 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
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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.
36.2 Market risk
Market risk is the risk that changes in interest rates, foreign exchange rates and securities prices
may have an effect on the Company’s financial position. The Company had no financial instruments
denominated in foreign currencies, market risk is therefore confined only to interest rate risk and equity
position risk.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to changes
in market interest rates.
As at 31 December 2015 and 2014, significant financial assets and financial liabilities classified
by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial assets and financial
liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing
date if this occurs before the maturity date.
2015
Fixed interest rates
The repricing period or maturity date Floating Non-interest
interest rate bearing
Within
1-5
Over
1 year
years
5 years
(Million Baht)
Financial assets
Cash equivalents
Premium receivables
Amounts due from reinsurers
Investments insecurities
Government and state
enterprise securities
Private enterprise securities
Deposits at financial
institutions over 3 months
Loans
Financial liabilities
Amounts due to reinsurers

55.0
-

-

-

168.7
490.0

2,329.2
655.8

3,717.8
0.1

100.0
0.2

-

-

Interest rate
(% p.a.)

-

48.2
987.6
10.3

344.4 0.13 - 1.00
987.6
10.3
-

405.5
170.0

-

46.8
3,307.7

2,950.2 2.55 - 6.20
4,623.5 3.05 - 5.00

0.1

-

-

3,817.8 1.00 - 3.70
7.4 2.65 - 7.75

-

241.2

Total

7.0
-

113.1

113.1

-
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2014
Fixed interest rates
The repricing period or maturity date Floating Non-interest
interest rate bearing
Within
1-5
Over
1 year
years
5 years
(Million Baht)
Financial assets
Cash equivalents
Premium receivables
Amounts due from reinsurers
Investments insecurities
Government and state
enterprise securities
Private enterprise securities
Deposits at financial
institutions over 3 months
Loans
Financial liabilities
Amounts due to reinsurers

Total

Interest rate
(% p.a.)

55.0
-

-

-

275.2
-

43.6
953.4
16.5

373.8
953.4
16.5

0.13 - 1.75
-

798.0
100.0

1,666.4
1,031.1

30.0
-

-

71.9
2,441.7

2,566.3
3,572.8

2.75 - 5.72
3.10 - 4.77

3,743.6
0.1

1,085.0
0.1

0.2

6.2

-

4,828.6
6.6

1.38 - 5.25
3.70 - 7.00

-

-

-

-

100.4

100.4

-

Equity position risk
Equity position risk is the risk that changes in the market prices of equity securities will result in
fluctuations in revenue and in the value of financial assets.
As at 31 December 2015 and 2014, the Company has risk from its investments in securities of
which the price will change with reference to market conditions.
36.3 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.
The majority of the Company’s financial assets are cash and cash equivalents and investments in
securities for which there are liquid markets, while most premium receivables and amounts due
from reinsurers are not yet due or overdue not more than 1 year, whereas most of amounts due
to reinsurers are due within 1 year.
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36.4 Fair value of financial instruments
As at 31 December 2015 and 2014, the Company has assets that were measured at fair value,
and assets that were disclosed fair value, using different levels of input as follows:
(Unit : Million Baht)
2015
Fair value
Level 2
Level 3

Book value
Level 1
Assets measured at fair value
Trading securities
Equity instruments
Available-for-sale investments
Equity instruments
Unit trusts
Assets which fair value are disclosed
Cash and cash equivalents
Held to maturity investments
Debt instruments
Deposits at financial institutions
over 3 months
Other investments
Loans

2014
Book value Fair value
Total

9.6

9.6

-

-

9.6

11.0

11.0

1,749.6
1,588.2

1,749.6
1,304.3

283.8

-

1,749.6
1,588.2

979.4
1,516.1

979.4
1,516.1

344.4

344.4

-

-

344.4

373.8

373.8

4,219.2
3,817.8

3,817.8

4,364.5
-

-

4,364.5
3,817.8

3,625.5
4,828.6

3,737.2
4,828.6

7.1
7.4

-

7.4

272.1
-

272.1
7.4

7.1
6.6

342.9
6.6

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 flow 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
		
approach 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 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.
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37. 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 OIC.

38. Events after the reporting period
On 25 February 2016, 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 17.28 per
share be paid to the shareholders in respect of the operating results for the year 2015, a total of
Baht 345.60 million.

39. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on
25 February 2016.
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