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รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)2

	 ปี	2563	เป็นปีของการแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส	ส่งผล

มายังเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ท�าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวติดลบร้อยละ	6.1	 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	

เนื่องจาก	 การบริโภค	 การลงทุนภาคเอกชน	 และภาคการส่งออกหดตัว	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางหยุดชะงัก	

สภาพคล่องของธุรกิจจ�านวนมากได้รับผลกระทบ	

		 แม้ว่าปี	 2563	 จะเป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการะบาดของไวรัสในวงกว้าง	 แต่ธุรกิจประกันวินาศภัย

นับว่าได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น	นอกจากนี้	อุตสาหกรรมยังมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	ได้แก่	กรมธรรม์

ประกันโรค	COVID-19		ในปี	2563		อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ	3.9	ส่วนบริษัทฯ	มีเบี้ย 

ประกันภัยรับ	9,762.7	ล้านบาทลดลงร้อยละ	13.2	เมื่อเทียบกับปี	2562		แต่เนื่องจากมีประสิทธิภาพการพิจารณารับประกันภัย 

และการบริหารต้นทุนที่ดี	ท�าให้บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิ	757.4		ล้านบาทในปี	2563	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	ร้อยละ	11.8		แม้ว่า

บริษัทฯ	ได้รับผลกระทบจากผลตอบแทนการลงทุนที่ลดลง	เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาค	ในส่วนของเงินกองทุน	

บริษัทฯ	 ยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งพร้อมที่จะขยายธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าเมื่อโอกาสเอื้ออ�านวย	 โดยมีอัตราส่วนของเงิน

กองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมาย	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	เท่ากับร้อยละ	456.6

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการปรับตัวให้ทันกับโลกสมัยใหม่	 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 บริษัทฯ 

ได้วางแผนและก�าหนดทิศทางหลักทางธุรกิจ	 เน้นการเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ควบคู่กับการเติบโต

แบบดั้งเดิม	 บริษัทฯ	 อยู่ระหว่างด�าเนินการโครงการ	 Business	 Transformation	 ซ่ึงจะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

และมี	 Platforms	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า	 ให้เข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทฯได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 สุดท้ายนี้	 ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอขอบคุณลูกค้า	 ผู้ถือหุ้น	 ตัวแทน	 พันธมิตรทางธุรกิจที่ไว้วางใจ

และให้การสนับสนุนบริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมา	ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน	ที่ร่วมมือร่วมใจปฎิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน	

บริษัทฯ	พร้อมจะก้าวเข้าสู่ปีที่	71	และปีต่อๆไปในอนาคต	ด้วยการเติบโตที่มั่นคง	ยั่งยืน	และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า	

																																																																																						(นายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์)

																																																																																											ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่นของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

			 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เริ่มเปิดด�าเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่	27	มกราคม	พ.ศ.	2494	ด้วยทุนจดทะเบียน	2	ล้านบาท	

เพื่อประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	และ	จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2537

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่									 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		200,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว				 200,000,000	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ		200,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

**	บริษัทฯ	ไม่มีรายการถือหุ้นในนิติบุคคลใด	ตั้งแต่	ร้อยละ	10	ขึ้นไป

ชื่อ สถ�นที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรส�ร ของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ 

 น�ยทะเบียนหลักทรัพย์    

	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 

	 เลขที่	93	ชั้น	14		อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

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

 ผู้สอบบัญชี  

	 นายชาญชัย			 สกุลเกิดสิน		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	6827		หรือ

	 นางสาวพรรณทิพย์			 กุลสันติธ�ารงค์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4208		หรือ

	 นางสาวอรพินท์			 สินถาวรกุล									 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	9441		

	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

									ชั้น	50-51	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	เลขที่	1	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร		

								 กรุงเทพมหานคร	10120

								 โทรศัพท์	0-2677-2000			โทรสาร	0-2677-2222

        ที่ปรึกษ�กฎหม�ย                           

	 บริษัท	ส�านักกฎหมายธรรมนิติ	จ�ากัด	

	 เลขที่	2/2	อาคารภักดี		ชั้น	2		ถนนวิทยุ		แขวงลุมพินี		เขตปทุมวัน	

	 กรุงเทพมหานคร	10330

	 โทรศัพท์	0-2680-9707	โทรสาร	0-2680-9711

ข้อมูลสำ�คัญอื่น

ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

**	ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ากัด(มหาชน)	เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ56-1)	ของ

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

(หน่วย	:	พันบาท)

2563 2562 2561

ผลก�รรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับรวม 	9,762,728	 	11,248,971	 	10,484,503	

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 	9,344,728	 	10,969,257	 	10,183,778	

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 	6,323,296	 	6,871,405	 	5,667,279	

ก�าไรจากการรับประกันภัย 	847,806	 	250,600	 	405,680	

ก�าไรจากการลงทุน 	41,311	 	511,220	 	442,095	

ฐ�นะท�งก�รเงิน

สินทรัพย์รวม 	15,784,787	 	15,932,825	 	15,287,014	

หนี้สินรวม 	8,883,558	 	9,389,186	 	9,262,647	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 	6,901,229	 	6,543,639	 	6,024,367	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 	34.51	 	32.72	 	30.12	

กำ�ไร - ข�ดทุน

ก�าไรสุทธิ 	757,361	 	677,453	 	749,772	

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 	3.79	 	3.39	 	3.75	

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 	*2.20	 	2.03	 	2.03	

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 1.60 1.58 1.52

อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ	(วัน) 30.62 31.20 35.54

อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	(%) 62.78 64.05 60.16

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 9.07 2.28 3.98

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน	(%) 30.00 34.27 36.40

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(%) 0.31 3.77 3.49

อัตราก�าไรสุทธิ	(%) 7.27 5.96 7.48

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 11.27 10.78 12.56

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%) 4.78 4.34 5.04

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.29 1.43 1.54

*	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564
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รายนามคณะกรรมการ

1. น�ยเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ 

อ�ยุ:	62	ปี

ตำ�แหน่ง :		ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการลงทุน	/	ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	11	กรกฎาคม	2539

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

				-	น้องชาย			 :	นางอัญชุลี	คุณวิบูลย์

				-	พี่ชาย			 	 :	นายเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์	/	นางสุวิมล	ชยวรประภา

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท 

	 7.49%		(ถือหุ้นทางตรง)

	 5.15%		(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน	บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด)

	 0.21%		(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน	SMK	Holding	Limited)

คุณวุฒิก�รศึกษ� :	ปริญญาโท	(เศรษฐศาสตร์)	University	of	Oxford

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ :

	 •	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	18/2008	จัดโดย	IOD

	 •	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	10/2004	จัดโดย	IOD

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: -

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร		บจ.	ไทยสแตรทีจิค	แคปปิตอล

	 •	 กรรมการ		บจ.	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง

2. น�ยเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ 

อ�ยุ :		60		ปี

ตำ�แหน่ง :		กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	/		กรรมการลงทุน	/	กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	16	พฤษภาคม	2537

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

	 -	น้องชาย		 :	นางอัญชุลี	คุณวิบูลย์	/	นายเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน์

	 -	พี่ชาย	 	 :	นางสุวิมล		ชยวรประภา

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท 

	 7.44%		(ถือหุ้นทางตรง)

	 5.13%		(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด)

	 0.20%		(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน	SMK	Holding	Limited)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :		ปริญญาโท	(บริหารธุรกิจ)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ :

	 •	 Digital	Business	Transformation	ปี	2018	จัดโดย	Omega	World	Class

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

	 •	 ASEAN	Insurance	Summit		ปี	2014

	 •	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	รุ่นที่	3	ปี	2013	จัดโดย	คปภ.

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

	 •	 Director	Certification	Program	(DCP)		รุ่น	38/2003	จัดโดย	IOD

	 •	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	5/2003	จัดโดย	IOD

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

	 •	 ประธานกรรมการ		บจ.	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

	 •	 กรรมการ		บจ.	ที.ไอ.ไอ.	(สถาบันประกันภัยไทย)

	 •	 กรรมการรองผู้จัดการ		บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 •	 กรรมการ		บจ.	ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น : 

	 •			กรรมการบริหาร	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	 •	 กรรมการ	บจ.	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง

3. น�งสุวิมล ชยวรประภ� 

อ�ยุ :		57	ปี

ตำ�แหน่ง :	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	16	พฤษภาคม	2537

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

	 -	 น้องสาว	:	นางอัญชุลี	คุณวิบูลย์	/	นายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์	/	นายเรืองเดช			ดุษฎีสุรพจน์
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สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท 

	 4.16%		(ถือหุ้นทางตรง)

	 2.86%		(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด)

	 0.12%		(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน	SMK	Holding	Limited)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :	ปริญญาโท	(บริหารธุรกิจ)	University	of	Missouri,	USA

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ :	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	2/2003	จัดโดย	IOD

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

	 •	 ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 •	 กรรมการรองผู้จัดการ	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :		ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น : 

	 •	 กรรมการ	บจ.	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง

	 •	 ประธานกรรมการ	เครือบริษัท	บัดดี้กรุ๊ป	

4. น�งอัญชุลี คุณวิบูลย์ 

อ�ยุ :	63	ปี																		 	 	 	 	 	 	 	

ตำ�แหน่ง	:	กรรมการ	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล							

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	16	พฤษภาคม	2537

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

	 -	 พี่สาว	:	นายเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน์	/	นายเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์	/	นางสุวิมล	ชยวรประภา

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท 

	 4.31%		(ถือหุ้นทางตรง)

	 2.96%		(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด)

	 0.12%		(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน	SMK	Holding	Limited)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : ปริญญาตรี	(การเงินการธนาคาร)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ : Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	261/2018	จัดโดย	IOD

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 	กรรมการบริหาร	/	กรรมการรองผู้จัดการ		บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :	ไม่มี

5. น�งส�วองค์อร สมประสงค์ 

อ�ยุ : 50	ปี																	

ตำ�แหน่ง :	กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :		22	กุมภาพันธ์	2561

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :	ปริญญาโท	Master	of	Business	Administration	(Finance),	San	Diego	State	University,	USA

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ :

	 •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	วิทยาการพลังงาน	รุ่น	11

	 •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	วิทยาการตลาดทุน	รุ่น	21	

	 •	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	164/2012	จัดโดย	IOD

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

	 •	 Vice	President	บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล

	 •	 กรรมการ	บมจ.	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์

	 •	 กรรมการ	บจ.	มิตรไมตรีการแพทย์

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :

	 •	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	ไพรเวท	อิควิตี้	(ประเทศไทย)

6. น�ยวีระชัย ง�มดีวิไลศักดิ์  

อ�ยุ :	58	ปี																	

ตำ�แหน่ง : กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	19	เมษายน	2559			

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 

	 •	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ

	 •	 Defining	Boardroom	Culture-	An	Imperative	of	High-Performing	Leadership	2562	จัดโดย	IOD

	 •	 Chartered	Director	Class	(CDC)	รุ่น	8/2014	จัดโดย	IOD

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

	 •	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	3/2007	จัดโดย	IOD

	 •	 Director	Certification	Program		(DCP)	รุ่น	0/2000	จัดโดย	IOD

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 

	 •	 กรรมการ	และ	กรรมการอ�านวยการ	บจ.	โปรเฟสชั่นแนล	เอ้าท์ซอสซิ่ง	โซลูชั่น

	 •	 กรรมการ	และ	กรรมการอ�านวยการ	บจ.	ส�านักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี				

	 •	 กรรมการบริหาร	บจ.	ที่ปรึกษาธุรกิจอาร์เธอร์	แอนเดอร์เซ่น

	 •	 ผู้ช่วยกรรมการ	บจ.	เอสจีวี	ณ	ถลาง														

	 •	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	พฤกษา	เรียลเอสเตท

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

	 •	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ

		 	 /	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		บมจ.	พฤกษา	โฮลดิ้ง

	 •	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 บมจ.	ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น

	 •	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ออลล่า

	 •	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ออโตคอร์ป	โฮลดิ้ง

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น : 

	 •	 กรรมการ	บจ.	สมายล์พี

	 •	 กรรมการ	บจ.	เอฟ	แอนท์	เอ	โซลูชั่น

	 •	 กรรมการ	บจ.	มงคลปฐวี

	 •	 กรรมการ	บจ.	เวิลด์	เอเซียโซลูชั่น

7. น�งส�วถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน

อ�ยุ : 63 ปี                 

ตำ�แหน่ง :	กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	26	เมษายน	2555

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	0.012%

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : ปริญญาโท	(Master	of	Management)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ :

	 •	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	26/2017	จัดโดย	IOD

	 •	 Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่น	17/2015	จัดโดย	IOD

	 •	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	100/2013	จัดโดย	IOD

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 

	 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน	การลงทุน	และ	เลขานุการบริษัท	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		กรรมการ	บริษัท	อีเอ็มจี	เซอร์วิส	จ�ากัด

8. ผศ.ดร. ลลิต� หงษ์รัตนวงศ์ 

อ�ยุ : 43 ปี                 

ตำ�แหน่ง : กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	12	พฤศจิกายน	2562

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 

	 •	 ปริญญาเอก	วิทยาศาสตร์การจัดการ	สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 •	 ปริญญาโท	การเงิน	สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 •	 ปริญญาโท	เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 ปริญญาตรี	บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ :

	 •	 Board	Nomination	and	Compensation	Program	(BNCP)	รุ่น	8/2019	จัดโดย	IOD

	 •	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	233/2017	จัดโดย	IOD

	 •	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	130/2016	จัดโดย	IOD
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ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 

	 •	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	สแพลช	มีเดีย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

	 •	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม	เจเอสพี	(ประเทศไทย)	 	 	 	

	 •	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.	อินฟราเซท

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		อาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9. น�ยประหยัด  ฐิตะธรรมกุล 

อ�ยุ : 62	ปี																	

ตำ�แหน่ง :	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ	&	บริหารภาค	และ	Non	Motor

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	25	มิถุนายน	2563

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	0.002%

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 

	 •	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ :	ไม่มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านบริหารภาค	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		กรรมการตรวจสอบ	บจ.	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

10. น�ยสันทัด สงวนดีกุล 

อ�ยุ :	57	ปี																	

ตำ�แหน่ง :	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร :	25	มิถุนายน	2563

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 

	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน	University	of	Denver

	 •	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร/อื่นๆ :	ไม่มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 

	 •	 กรรมการและเหรัญญิก	ชมรมวาณิชธนกิจ

	 •	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด

	 •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท	เอเชีย	เอวิเอชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท	ไทยแอร์เอเชีย	จ�ากัด

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		ไม่มี

หม�ยเหตุ	–	กรรมการทุกท่าน	ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง					             
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รายนามเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  น�งวีณ�  นิรม�นสกุล 

อ�ยุ :	60	ปี

ตำ�แหน่ง :	รองกรรมการผู้จัดการ	สายการเงินและบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 			1	เมษายน	2558

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	0.016%

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :	2551-2557		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและบริหารลูกหนี้	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		ไม่มี

2. น�ยสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล 

อ�ยุ :	49	ปี

ตำ�แหน่ง :	รองกรรมการผู้จัดการ	ส�านักกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	2	มกราคม	2562

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :

	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมการก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 

	 2555	–	2561		 	 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พีซีแอล	แพลนเนอร์	จ�ากัด

	 เม.ย.	2557	–	เม.ย.	2559	กรรมการ	บริษัท	แอมเน็กซ์	จ�ากัด

	 2553	–	2555		 	 ผู้อ�านวยการ	บริษัท	เพลินจิต	แคปปิตอล	จ�ากัด

	 2546	–	2552		 	 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	ที่ปรึกษาธุรกิจ	จ�ากัด

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		ไม่มี

3. น�ยสุรพงศ์ วงษ์โสภณ�กุล 

อ�ยุ :	56	ปี

ตำ�แหน่ง :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 	1	มีนาคม	2558

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	0.002%

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :     

	 2545-2557		 	 	 Head	-	Post	Trade	and	Share	Registrar	System	Dept.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		ไม่มี

           

4. น�ยนุสนธิ นิลวงศ์ 

อ�ยุ : 59	ปี		 	 	 	 	 	 	 	

ตำ�แหน่ง :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สินไหมรถยนต์ภาค

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1	เมษายน	2558

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :     

	 2555-2557		 	 	 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

	 2548-2554		 	 	 ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		ไม่มี

5. น�งส�วมนทรัตน์ น�ว�รัตน์ 

อ�ยุ :	50	ปี

ตำ�แหน่ง :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริหารภาค	และ	Call	Center

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :		1	เมษายน	2560
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คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร :	ไม่มี	

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	0.001%

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :   

	 2551-2559		 	 	 ผู้จัดการศูนย์	Call	Center	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :		ไม่มี

6. น�ยธ�ร� วนล�ภพัฒน� 

อ�ยุ :	46	ปี

ตำ�แหน่ง :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	การลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1	มีนาคม	2562

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 

	 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ		(MBA)	ERASMUS	UNIVERSITY,	ROTTERDAM	SCHOOL	OF	MANAGEMENT

	 •	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	UNIVERSITY	OF	TOKYO

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 

	 2555-2562				 	 ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :	ไม่มี

7. น�ยช�ญยุทธ แสงแดง 

อ�ยุ :	57	ปี

ตำ�แหน่ง :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สินไหมรถยนต์กลาง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1	กรกฎาคม	2562

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	0.001%

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� :	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 

	 2561		ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 2559		รองผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 2557		ผู้ช่วยผู้จัดการภาคกลางและภาคตะวันออก	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

	 2556		ผู้จัดการเขตสินไหมภาคใต้	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :	ไม่มี

8. น�งเอมอร ชูโต

อ�ยุ :	58	ปี

ตำ�แหน่ง :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ	Non	Motor

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1	มกราคม	2563

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : ปริญญาโท	การจัดการภาครัฐและเอกชน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 	Head	of	Marine	บมจ.	แอกซ่าประกันภัย	

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :	ไม่มี

หมายเหตุ	–	เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน	ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง							
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ร�ยละเอียดเกี่ยวกับเลข�นุก�รบริษัท         

 

1. น�งโสภิม� เกียรตินิยมรุ่ง  

อ�ยุ :	42	ปี

ตำ�แหน่ง :	เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	10	พฤษภาคม	2561

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี	

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� : 

	 •	 ปริญญาโท	Master	of	Science	(MS-IEC)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ																										

	 •	 ปริญญาตรี	Bachelor	of	Arts	(Business	English)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ก�รอบรม :

	 •	 Board	Reporting	Program	(BRP)	รุ่น	17/2015	จัดโดย	IOD

	 •	 Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	53/2013จัดโดย	IOD

	 •	 Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่น	7/2013จัดโดย	IOD

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 

	 2557	-	2561		 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ.	สินมั่นคงประกันภัย

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี	

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น :	ไม่มี	

เลขานุการบริษัท
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รายนาม ต�าแหน่ง

นายณัฐพล จงชนะกิจ 	ผู้จัดการฝ่าย	Business	Transformation

นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย 	ผู้จัดการฝ่าย	ตรวจสอบภายใน

นายสุชัย ดารารัตน์ทวี 	ผู้จัดการฝ่าย	บัญชี

นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ 	ผู้จัดการฝ่าย	บริหารงานตัวแทน

นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ 	ผู้จัดการฝ่าย	บริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์ 	ผู้จัดการฝ่าย	จัดเก็บเบี้ยประกัน

นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์ 	ผู้จัดการฝ่าย	การตลาดสายสถาบันการเงิน

นางสาวศรันยา สอนดี 	ผู้จัดการฝ่าย	บริหารส�านักงาน

นางอาพร ภูริขันติเนตร 	ผู้จัดการฝ่าย	การเงิน

นายคมกริช เทียมถนอม 	ผู้จัดการฝ่าย	สินไหมรถยนต์กลาง

นายวิเชียร ประทักษากุล 	ผู้จัดการฝ่าย	บริหารและก�ากับสินไหมภาค

นายด�าหริ เถื่อนชื่น 	ผู้จัดการภาค	ภาคเหนือ

นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ 	ผู้จัดการฝ่าย	สื่อสารองค์กร

นายวีระ ทองแท้ 	ผู้จัดการฝ่าย	อัคคีภัย

ดร.ภูดิท มิตรภักดี 	ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวรชาดา อนิวรรตน์ 	ผู้จัดการฝ่าย	คณิตศาสตร์ประกันภัย

นางสาวศิริภรณ์ มั่งจิตร 	ผู้จัดการฝ่าย	เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวรุจิภา ลุ้ยประเสริฐ 	ผู้จัดการศูนย์	Call	Center	และ	รักษาการผู้จัดการแผนก	Tele	Marketing

นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม รักษาการผู้จัดการภาคกลาง	(	สินไหม	)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	 จ�ากัด(มหาชน)	 เริ่มเปิดด�าเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่	 	 27	มกราคม	พ.ศ.	 2494	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	2	ล้านบาท	

ด�าเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย	4	ประเภท	ได้แก่	การประกันภัยรถยนต์		การประกันอัคคีภัย		การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	

บริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนควบคู่กับความเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯมาอย่างสม่�าเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ	 จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	

200	ล้านบาท	บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรถยนต์เป็นหลักแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2534	 และในปี	 พ.ศ.	 2537	 บริษัทฯได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพ

ในการบริการของบริษัทฯให้สูงขึ้น	บริษัทฯจึงได้ขยายสาขาและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องโดย	ณ	สิ้นปี	 2563	บริษัทฯมีสาขาและศูนย์บริการรวม	182	แห่ง 

ทั่วประเทศ	

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

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์มาตลอดช่วง	15	ปี	ที่ผ่านมาโดยจะทบทวนปรับเปลี่ยนในทุกช่วง	5	ปี		ส่วนวิสัยทัศน์	2560-2565	(VISION	STATE-

MENT)		ได้ถูกก�าหนดไว้ว่า		บริษัทฯจะเป็นผู้น�าธุรกิจวินาศภัยในด้านบริการ	นวัตกรรม	และ	INSURTECH		ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง	Vision	

Statement	 ดังกล่าวมีที่มาจากที่บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนและ

อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีในยุค	4.0	มาปรับใช้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม	ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จจากการ

สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้	ยกตัวอย่าง	อาทิเช่น	กรรมธรรม์ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์	ค�านวณ

อัตราเบี้ยประกันรถยนต์ตามปัจจัยความเสี่ยงของลูกค้าเป็นรายบุคคล	 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามเวลาซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันแบบไม่เต็มปีได้	

โดยเลือกซื้อแบบระยะสั้น	ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดีอดร้อนของผู้เอาประกันในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด	Covid	-19		กรมธรรม์	2+	

3+	ถูกผิดรับเลย	ซึ่งลูกค้าจะได้รับค่าชดเชย	ค่าพาหนะระหว่างซ่อม	ทั้งกรณีที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด	กรมธรรม์ประกันรถยนต์ซ่อมศูนย์	ที่บริษัทฯ	ได้คิดหา

วิธีลดต้นทุนเพื่อที่จะลดภาระราคา			ประกันตามไมล์เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวที่เป็นที่นิยมตั้งแต่บริษัทฯเริ่มจ�าหน่ายและยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่จนถึง

ทุกวันนี้ด้วยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับมีความชัดเจน	กล่าวคือ	ขับน้อย	จ่ายน้อย	นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์คนกรุง	ที่สนองความต้องการของคน

กรุงเทพฯที่อยากได้ประกันรถยนต์แบบเรียบง่าย	 เข้าใจง่าย	 อัตราเบี้ยเดียว	 หรือประกันสุขภาพตามฟิต	 ยิ่งฟิตมากยิ่งได้รับส่วนลดมาก	 ซึ่งสะท้อนถึง	 Life	

Style	ชีวิตคนในเมืองกรุงที่ให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ	เป็นต้น

 ภ�ระกิจ

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดภาระกิจไว้	6	ข้อ	ดังนี้

	 1.	 รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยด้วยความเป็นธรรม

	 2.	 มีความรับผิดชอบที่ดีต่อลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	พันธมิตรทางธุรกิจ	คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

	 3.	 สร้างและรักษาความมั่นคงขององค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 4.	 มอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชนผู้ ใช้บริการ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

	 5.	 มีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม	มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

	 6.	 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง

 ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

	 ส�าหรับในปี	2561-2563		ที่ผ่านมา	บริษัทฯไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น	การจัดการ	อ�านาจในการควบคุมบริษัท	และ	ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจใดๆที่มีนัยส�าคัญ	บริษัทฯยังคงประกอบธุรกิจหลักคือรับประกันวินาศภัย	ซึ่งแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ได้	4	ประเภทคือ

	 1.	 การรับประกันภัยรถยนต์

	 2.	 การรับประกันภัยอัคคีภัย

	 3.	 การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด		

	 4.	 การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

	 บริษัทฯได้ด�าเนินการตามนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม	โดยในปี	2563	บริษัทฯได้ท�ากิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหลาย

กิจกรรม	ดังได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ข้อ	7	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

เทคโนโลยี   

	 บริษัทได้ด�าเนินการ	ตามนโยบายด้าน	Digital	Transformation	ปีที่	2	(ตามแผน	3	ปี)		โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องทิศทางความก้าวหน้า

ด้าน	Insure	Tech		โดยบริษัทฯได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	อันเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะ

มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม	ทั้งด้านการขาย	และการลดต้นทุนในการด�าเนินการ	
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	 ทางฝ่ายจัดการของบริษัท	 ได้มีการติดตาม	 การปรับเปลี่ยนของคู่แข่งทั้งใน	 และนอกอุตสาหกรรมประกันภัย	 ซึ่งมีแนวทางหลากหลาย	 ทั้งการขาย

สินค้าแบบระยะสั้น	เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น	เลือกง่ายขึ้น	จ่ายเงินเป็นงวดๆได้	ออกกรมธรรม์ในรูป	E-policy		มีการพัฒนา	Payment	แบบใหม่ๆ	ทั้ง	

Payment	Link	,	Prompt-pay	หรือ	QR	code	เป็นต้น	มีการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจธนาคาร	ที่มีการเอาเทคโนโลยี	เข้ามาอ�านวยความสะดวก	ท�างาน

ผ่าน	Smart	phone	ท�าให้ช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม	เพิ่มลูกค้าใหม่	เพิ่มบริการใหม่	มีการขยายโมเดลธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น	และการลดต้นทุนการให้บริการ	เพื่อให้

แข่งขันได้	ในภาวะค่าธรรมเนียมต่�า	และลูกค้าไม่อยากเสียเวลาไปติดต่อสาขา

	 ดังนั้น	บริษัทจึงมีการเร่งพัฒนาการด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้	

	 -	มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	และมีการพัฒนา	Application	และ	Website	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ประสบการณ์ใหม่กับลูกค้า	สามารถซื้อง่าย	มีสินค้าให้

เลือกเพิ่มขึ้น	มีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบได้ทั้งคุณภาพและราคาสินค้า	เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วสามารถช�าระเงินค่าสินค้า	และรับ	e-policy	ได้ทันที	ลูกค้า

สามารถเช็คราคา	 ซ้ือประกันทาง	Website	 ของบริษัทฯ	 ได้	 ผ่านทั้งอุปกรณ์โน้ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน	 ซ่ึงมีรูปแบบหน้าตาคล้ายคลึงกันเพื่อความง่ายในการ 

ใช้งาน

	 -	การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ	ด้วยการปรับกระบวนการท�างานให้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น

	 -	การเตรียมการด้านการน�า	AI	มาใช้	ในการวิเคราะห์รูปถ่ายเพื่อประเมินรายการความเสียหายและราคาค่าซ่อม

	 -	เตรียมโครงการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในการซื้อของลูกค้า	

ก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีของบริษัทฯในปี 2563 ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 บริษัทได้พัฒนาโครงการ	Digital	Transformation	ในส่วนสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า	โดยการมีทั้ง	Mobile	Application	และ	Website		

อย่างต่อเนื่อง	สามารถเปิดได้จากมือถือ	และจาก	Computer	desktop	ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิดภัณฑ์และบริการของบริษัท	ได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ใน

ราคาที่มีส่วนลดพิเศษ	ตลอดจนมีระบบคะแนนสะสม	และใช้คะแนนเป็นส่วนลดซื้อประกัน	ที่จะช่วยสร้างความผูกพันที่ดีต่อกับลูกค้า

	 2.	 บริษัทได้พัฒนาโครงการ	Digital	Transformation	ให้กับตัวแทน	มีทั้ง	Mobile	Application	และ	WEB	Application	ใช้งานได้ทั้งจากมือถือและ	

Computer	desktop		เพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์	รวมทั้งการแจ้งงาน	ได้ทุกที่	ทุกเวลา	สะดวกและรวดเร็ว	และส่ง	E-policy	ให้ลูกค้าได้ทันที

	 3.	 บริษัทได้ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง	โดยมีการ	Hold	การแจ้งงานของตัวแทนแบบอัตโนมัติ	ในกรณีที่มีการช�าระล่าช้า	และท�าการปลด	Hold	

ทันทีเมื่อมีการช�าระแล้ว	ซึ่งช่วยเพื่มประสิทธิภาพการบริการให้กับตัวแทน	และลดภาระของพนักงาน

	 4.	 บริษัทมีโครงการปรับปรุงระบบการเงินและบัญชี	โดยใช้ระบบ	ERP	ของ		Microsoft	Dynamics	365		เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใหม่ๆ

	 5.	 บริษัทได้พัฒนาโครงการ	Non	Motor	ให้รองรับธุรกิจมากขึ้น	โดยเฉพาะประกันภัยโควิด	ซึ่งมีลูกค้าสนใจจ�านวนมาก	และมียอดขายในอันดับต้นๆ

ของอุตสาหกรรมประกันภัย		และพัฒนาระบบประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	(Marine	Insurance)	ให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต	

	 6.	 ในส่วนของ	Infrastructure	โครงสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภยัและแผนการตอ่เนื่องในการด�าเนนิธรุกิจ	(BCP)	นัน้บริษัทฯไดด้�าเนนิการดงันี้

	 	 6.1	บริษัทฯไดย้กระดบัการรักษาความปลอดภยัโดยมกีารปรับปรุงตามมาตรฐาน	และมกีารส่งเจา้หนา้ทีเ่ข้ารับการอบรมในหลกัสูตร	cyber	security	

อย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งด�าเนินการเพื่อให้สอดรับกับกฎหมายใหม่	เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และการตรวจสอบจาก	External	Auditor

	 	 6.2	บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(PDPA)	ซึ่งจะมีผลบังคับ	พฤษภาคม	2564	

	 	 6.3	ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด	บริษัทมีการปรับเปลี่ยน	Infrastructure	เพื่อให้รองรับการให้บริการของพนักงานจากที่บ้าน(Work	From	Home)	

ได้เกือบ	100%	

	 	 6.4	บริษัทฯได้จัดให้มีการซักซ้อมแผนส�ารองฉุกเฉินประจ�าปี	2563	โดยสามารถทดสอบระบบหลักทั้งหมดได้ตามแผน

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 บริษัทฯ	ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 บริษัทฯ	 ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือ	 หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	 และธุรกิจหลักของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของ 

ผู้ถือหุ้นใหญ่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน	มีดังนี้

	 -	ด้านธุรกิจประกันวินาศภัย			

	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ	การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	ซึ่งมี	4	ประเภท	ได้แก่	การประกันอัคคีภัย		การประกันภัยทางทะเลและ

ขนส่ง		การประกันภัยรถยนต์	และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	

	 -	ด้านการลงทุน

	 บริษัทฯมกีารบริหารจดัการเงนิส่วนทีเ่หลอืจากการด�าเนนิธุรกิจประกันวินาศภยั	โดยน�าไปลงทนุในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การฝากเงินกับสถาบนั

การเงนิ	การซ้ือตัว๋สญัญาใช้เงนิ	พันธบตัรรัฐบาล	หุน้กู้	รวมทัง้การลงทนุในหุ้นและหน่วยลงทนุ		ทัง้น้ีจะต้องอยูภ่ายใต้ประกาศคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย		เรื่อง	การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

โครงสร้างรายได้

จากตารางข้างต้น	จะเห็นได้ว่าสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักคือรับประกันวินาศภัย	ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ได้	4	ประเภทดังนี้

 - ก�รรับประกันภัยรถยนต์

	 บริษัทฯให้บริการรับประกันภัยความเส่ียงภัยจากการใช้รถยนต์	 เช่น	 อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการชนหรือคว�่า	 หรือรถสูญหายทั้งคัน	 

ความบาดเจบ็หรือสูญเสยีชีวิตของผูขั้บข่ี	ผู้ โดยสาร	และบคุคลภายนอก	ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	การประกันตวัผูขั้บข่ีในคดี

อาญา	และการต่อสู้คดีทางแพ่ง	โดยแบ่งการรับประกันภัยออกเป็น	การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ	พ.ศ.2535	และ	การรับประกันภัยภาคสมัครใจ	ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่าง	ผู้ซื้อ	(ผู้เอาประกันภัย)	และ	ผู้ขาย	(บริษัทประกันภัย)	โดย

สามารถเลือกซื้อ	ความคุ้มครองได้ตามความต้องการและก�าลังเงินที่มีอยู่	และมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกได้ตามความต้องการ	ดังนี้

	 1.	 ประกันรถยนต์ตามเวลา	 ซึ่งประกอบด้วย	 ประกันภัยรถยนต์ประเภท	 1	 ประเภท	 2	 ประเภท	 3	 และ	 ประเภท	 2+	 	 3+	 ซึ่งลูกค้า

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามระยะเวลา	ได้	เช่น	คุ้มครอง	3	เดือน		6	เดือน		9	เดือน		หรือ	12	เดือน		อัตราเบี้ยประกันก็จะผันแปรตาม

ระยะเวลาที่คุ้มครอง	 และประเภท	 ประกันที่เลือกซื้อ	 ทั้งนี้	 เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้เอาประกันภัยให้สามารถแบ่งช�าระเบี้ยประกันตามช่วงเวลา 

ที่ซื้อ	และสามารถเลือกเปลี่ยนประเภทประกัน	ได้ตามความเสี่ยงของแต่ละช่วงเวลา		

ด�าเนิน

การโดย

%การถือหุ้น

ของบริษัท

2563 2562 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการรับประกันภัย

-	อัคคีภัย บริษัท - 151.93 1.46 145.88 1.29 134.85 1.36

-	ภัยรถยนต์ บริษัท - 8,665.86 83.51 9,656.72 85.39 8,550.42 85.98

-	ภัยเบ็ดเตล็ดอื่น บริษัท - 1,359.94 13.11 981.96 8.68 807.50 8.12

-	ภัยทางทะเล บริษัท - 16.34 0.16 14.05 0.12 9.64 0.10

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย 10,194.06 98.23 10,798.61 95.48 9,502.41 95.55

รายได้จากการลงทุน

-รายได้จากการลงทุนสุทธิ บริษัท - 322.17 3.10 343.76 3.04 306.14 3.08

-ก�าไรจากเงินลงทุน บริษัท - (144.54) (1.39) 157.10 1.39 140.55 1.41

-ก�าไร	(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่า

ยุติธรรม

บริษัท -

5.55 0.05 10.36 0.09 (4.60) (0.05)

รวมร�ยได้จ�กก�รลงทุน 183.18 1.77 511.22 4.52 442.09 4.45

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัยและจ�กก�รลงทุน 10,377.25 100.00 11,309.83 100.00 9,944.50 100.00
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	 2.	ประกนัรถยนตค์นดฯี	เปน็ประกันรถยนต์ประเภท	1	ซ่อมอู	่ทีเ่บีย้ประกันภัยผนัแปรตามปัจจยัความเกี่ยวข้องของผูซ้ือ้ประกนัแต่ละราย

	 3.	 ประกันภัยรถยนต์คนกรุง	 เป็นประกันรถยนต์	 ประเภท	 1	 อัตราเบี้ยคงที่เท่ากันทุกปีคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี	 ไม่ว่าจะรถชนรถ	 

รถชนของ	 รถคันอื่นมาชน	 เกิดอุบัติเหตุนอกเมือง	สูญหายไฟไหม้	 น�้าท่วม	พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์	 (Roadside	Assistance	

Service)

	 4.	ประกันซ่อมศูนย์	เป็นการรับประกันประเภท	1	ซ่ึงมจีดุเด่นคอื	ลกูค้าทีซ้ื่อประกันประเภทนี	้สามารถน�ารถประกันทีเ่กิดอบุตัเิหตเุข้าซ่อม

ที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆได้		

	 5.	ประกันภัยรถยนต์ตามไมล์
 2

	ประกันส�าหรับคนขับน้อย	มีความเสี่ยงน้อย	ไม่เกิน	70	กิโลเมตรต่อวัน	หรือ	ไม่เกิน	25,550	กิโลเมตร

ต่อปี	เบี้ยประกันจึงถูกกว่าคนที่ขับมากกว่า	นอกจากนี้	ลูกค้าสามารถรับเบี้ยประกันคืนสูงสุดได้ถึงร้อยละ	15		เมื่อขับได้ตามระยะทางที่ลดลงตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนด

	 6.	ประกันรถยนต์ตามวัย	(30	UP)	เป็นการรับประกันประเภท	1	ส�าหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุ	30	ปี	ขึ้นไป		ถือเป็นกลุ่มผู้เอาประกันภัย

ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถยนต์ที่น้อย		จึงวางใจวัยนี้ให้ได้ ใช้เบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงภัยในอัตราที่ต�่ากว่า	

	 7.	ประกันรถยนต์	2+		เป็นการรับประกันประเภท	2	พิเศษ	คุ้มครองรถประกันทั้งการชน	(เฉพาะชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก)	

และสูญหายไฟไหม้	วงเงินคุ้มครองรถประกันตั้งแต่	100,000	-	1,000,000	บาท	

	 8.	ประกันตามใจ	เป็นการรับประกันประเภท	5		คุ้มครองรถประกันทั้งการชน	(เฉพาะชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก)	และสูญหาย

ไฟไหม้		โดยสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตัวรถยนต์และสูญหายไฟไหม้ได้ตามใจ

	 9.	ประกัน	3	คุ้ม	เป็นการรับประกันรถยนต์ประเภท	3	พิเศษ	ที่ให้ความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณี	และรถผู้เอาประกัน(เฉพาะชนกับคู่กรณีที่

เป็นยานพาหนะทางบก)	ในวงเงิน100,000	-	300,000	บาท

	 10.	ประกันรถยนต์	2+	และ	3+	โครงการถูกผิดรับเลย	เป็นการรับประกันรถยนต์ประเภท	2+		3+	ที่ให้ความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณี	และ

รถผู้เอาประกัน(เฉพาะอุบัติเหตุชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก)	ในวงเงิน100,000	-	300,000	บาท		ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าชดเชย

ค่าพาหนะระหว่างทีร่ถเกิดเหตอุยูร่ะหว่างการจดัซ่อม	ทัง้นีจ้ะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน	2,000บาทต่อปี	(ทัง้กรณเีป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผดิ)	พร้อมบริการ

ช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์	(Roadside	Assistance	Service)

	 11.	ประกันรถยนต์	2+	และ	3+	คุ้มครองสุขภาพ	เป็นการรับประกันรถยนต์ประเภท	2+	3+	ที่ให้ความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณี	และรถผู้

เอาประกัน(เฉพาะอุบัติเหตุชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก)	ในวงเงิน100,000	-	300,000	บาท		ลูกค้าจะได้รับ	กรมธรรม์ประกันสุขภาพ

คุ้มครองผู้ป่วยในอีก	1	กรมธรรม์	พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางรถยนต์	(Roadside	Assistance	Service)

	 12.	ประกันรถยนต์ประเภท	2	ให้ความคุม้ครองตวัรถยนต์ของผู้เอาประกันภยัเฉพาะกรณสูีญหาย	ไฟไหม้	และความคุม้ครองชีวิต	ทรัพย์สิน

บุคคลภายนอก	

	 13.	ประกันรถยนต์ประเภท	3	ให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก	

 - ก�รรับประกันภัยอัคคีภัย

	 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย	 	 ที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก	 บริษัทฯให้บริการประกัน 

อคัคภียั	ทกุประเภท	เช่น	การประกันอคัคภียัส�าหรับทีอ่ยูอ่าศัยและภยัธรรมชาต	ิ		การประกันภยัอคัคภียัส�าหรับส่ิงปลกูสร้าง	ตวัอาคาร	เฟอร์นิเจอร์	

สต๊อกสินค้า	และเครื่องจักร	ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม	นอกจากนี้	บริษัทฯยังมีผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครอง	บ้านอยู่

อาศัย	คอนโดมิเนียม	หรืออาคารภาคธุรกิจต่างๆ	เช่น

 ประกันภัยบ้�นอยู่อ�ศัยรักษ์บ้�น	 ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัย	 บ้านเดี่ยว	 บ้านจัดสรรที่รับความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างและทรัพย์สิน

ภายใน	จากไฟไหม้	ฟ้าผ่า	ภัยระเบิด	ภัยจากยวดยานพาหนะ	ภัยจากอากาศยาน	ภัยเนื่องจากน�้า	และภัยธรรมชาติ

 ประกันภัยร้�นค้�และผู้ประกอบก�รขน�ดย่อม	 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นอาคารร้านค้าและอาคารธุรกิจขนาดย่อม	 ที่รับความ

เสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน	 จากไฟไหม้	 ฟ้าผ่า	 ภัยระเบิด	 ภัยจากยวดยานพาหนะ	 ภัยจากอากาศยาน	 ภัยเนื่องจากน�้า	 และ 

ภัยธรรมชาติ

 ประกันอัคคีภัยบ้�นอยู่อ�ศัยแบบประหยัดสำ�หรับร�ยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)	 ให้ความคุ้มครองบ้านอยู่อาศัย	 ส�าหรับบ้านอยู่อาศัย	

แฟลต	คอนโดมิเนียม	ตึกแถว	คุ้มครองรวมภัยธรรมชาติ			
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 - ก�รรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

	 ให้ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	ครอบคลุมรวมไปถึงการประกันภัยประเภทเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	เช่น	การประกันสุขภาพ	การ

ประกันภัยโรคมะเร็ง	การประกันภัยอิสรภาพ		การประกันภัยการเดินทาง		การประกันภัยโจรกรรม		และ	การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)	 ให้ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความ

บาดเจ็บทางร่างกาย	และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล	หรือ	รุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ	สูญเสีย

อวัยวะ	หรือเสียชีวิต	บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย	หรือ	จ่ายค่าทดแทน	ให้แก่

ผู้เอาประกันภัย	หรือ	ผู้รับผลประโยชน์	ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ	ทุพพลภาพ	หรือเสียชีวิต	โดยให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุ

ตลอด		24	ชั่วโมง	ทุกแห่งทั่วโลก	

2. ประกันภัยก�รเดินท�ง (TA) คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		การเดินทาง

เป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน	เช่น	บริษัท	ห้างร้านต่างๆ	หรือ	หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	เช่น	

การเดนิทางไปอบรม	สัมมนา	ท่องเทีย่ว	ออกงานแสดงสินค้า	การทอดผ้าป่า	การทอดกฐนิ	งานบวช	งานแต่งงาน	หรือท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง

ทีม่กี�าหนดการเดนิทางทีแ่น่นอนโดยให้ความคุม้ครองอบุตัเิหตทุีเ่กิดข้ึนตลอดเวลา	24	ช่ัวโมงในช่วงระยะเวลาเดนิทางตามทีผู่เ้อาประกันภยัแจ้งไว้

3. ประกันสุขภ�พ

	 3.1	ประกันสุขภาพตามฟิต	ตามก้าว		คนที่มีสุขภาพแข็งแรง	(ฟิตกว่า)	มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่

ฟิตร่างกาย	บริษัทฯ	มีแนวคิดให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามความฟิตแก่ลูกค้าเป็นรางวัลความฟิตก่อนตั้งแต่วันแรกที่ท�าประกันพร้อมสภาพความ

ฟิต	(ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุแล้วจึงจะให้ส่วนลดปีต่อไปเหมือนบริษัทอื่น)	และให้เบี้ยประกันคืนส�าหรับลูกค้าประกันสุขภาพตามฟิต	ตาม

ก้าว	เมื่อดาวน์โหลด	SMK	Health	App	และสามารถออกก�าลัง	(ก้าวเดิน)	ได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

	 3.2	ประกันสุขภาพ	60	ยงัฟิต		เป็นผลิตภณัฑ์ประกันสุขภาพทีอ่อกมาเพ่ือรองรับผูเ้อาประกันทีม่อีายรุะหว่าง	60	-	70	ปี	หากผูเ้อาประกัน

ยังดูแลสุขภาพโดยการออกก�าลังกายเป็นประจ�า	สามารถลดหย่อนค่าเบี้ยประกันได้สูงสุดถึง	10%	ของค่าเบี้ยประกันรายปี	

	 3.3	ประกันสุขภาพ	SMK	Special	Care	แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครบที่สุด	เรื่อง	ประกันสุขภาพส�าหรับผู้ป่วยนอก	(OPD)	และ

ผู้ป่วยใน	(IPD)	และยังขยายวงเงินผู้ป่วยในได้

	 3.4	ประกันสุขภาพกลุม่	SME	แบบประกันที่ให้ความคุม้ครองดแูลสุขภาพของพนกังานให้ได้การรักษาพยาบาลอย่างมปีระสิทธภิาพ	ช่วยให้

ธรุกิจด�าเนนิไปอย่างราบร่ืนเมือ่พนกังานเกิดเจบ็ป่วย	มีให้เลอืก	5	แผน	ตามความต้องการและงบประมาณของบริษัท	ทกุแผนจะให้ความคุม้ครอง

กรณีผู้ป่วยในที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	กรณีผู้ป่วยนอก	รวมถึงความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุ	

	 3.5	ประกันสุขภาพเด็ก	(Super	Kids)	แผนประกันสุขภาพส�าหรับเด็กอายุ	1-14	ปี	สามารถเบิก	OPD/IPD	เฉพาะโรคเด็กสุดฮิต	คือ	ไข้

หวัดใหญ่	ไข้เลือดออก	ตาแดง	มือเท้าปาก	พร้อมทั้งทันตกรรม	2,000	บาทต่อปี	และคุ้มครองรวมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

	 3.6	ประกันสุขภาพคุ้มค่า	และประกันสุขภาพเอ็กซ์ตร้า	เป็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย	ที่ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย

รายปี	ตามวงเงินความคุ้มครอง		ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ารักษาในโรงพยาบาลแบบคุ้มค่า	หรือเอ็กซ์ตร้า		

4. ประกันภัยอิสรภ�พ	 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการขอประกันตัว(ปล่อยช่ัวคราว)ของผู้ต้องหาในคดีอาญาต่างๆ	 รับประกันภัย 

24	ชั่วโมง	ครอบคลุมทุกจังหวัด	ค่าเบี้ยโปร่งใส	ประกันตัวฉับไว

 - ก�รรับประกันภัยท�งทะเลและขนส่ง    

						 ให้ความคุ้มครองการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ	 ซ่ึงแบ่งการขนส่งออกเป็น	 การขนส่งทางเรือ	 

ทางอากาศ	 ทางบก	 โดยการให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง	 ซ่ึงอาจเกิดจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง	 เช่น	 เรือล่ม 

เรือจม	เรือเกยตื้น	เรือไฟไหม้	เครื่องบินตก	การแตกหักเสีย	การโจรกรรม		ฯลฯ

ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

 นโยบ�ยก�รตล�ด  

	 นโยบายการตลาดจะเน้นการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	ให้ความส�าคัญในการพิจารณาคัดเลือกภัย	โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงที่

รอบคอบ	ระมัดระวัง	อัตราเบี้ยประกันภัยจะถูกก�าหนดไว้ ให้เพียงพอต่อความเสี่ยงที่บริษัทฯรับ	สามารถคลุมภาระความรับผิดชอบทางสินไหมได้	

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังเน้นให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ	 โดยการออก

กรมธรรม์ที่ตรงใจ	สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มได้	 	อาทิเช่น	ประกันภัยรถยนต์ตามเวลา	ซึ่งเป็นประเภทประกันที่ลูกค้า

สามารถเลอืกซ้ือความคุม้ครองแบบเตม็ปี	หรือแบบระยะส้ันก็ได้	โปรดกัส์ดงักล่าวออกมาในช่วงการแพร่ระบาด	Covid-19	ในปี	2563	เพ่ือเป็นการ

บรรเทาช่วยเหลือประชาชนในยามที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจาก	Covid-19	อย่างหนัก	,	กรมธรรม์ประกันซ่อมศูนย์ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการความ
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มั่นใจในคุณภาพการซ่อมและอะไหล่	 แต่ประสบปัญหาราคาเบี้ยประกันในท้องตลาดสูงเกินกว่าที่จะแบกรับไหว	 	 แต่ด้วยวิธีการบริหารต้นทุนที่มี

ประสิทธิภาพของบริษัทฯ		จึงท�าให้บริษัทฯ	สามารถก�าหนดราคาในระดับที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับได้และได้ความคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน

รถยนต์ซ่อมศูนย์		ซึ่งเป็นเหตุผลส�าคัญที่อธิบายได้ว่า	ท�าไมยอดจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวถึงประสบความส�าเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว	กรมธรรม์

ประกันรถยนต์ตามไมล์	“ขับน้อย	จ่ายน้อย”	เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรม	สามารถคิดอย่างแตกต่าง	ออกแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่ตรงใจออกสู่ตลาด	หรือกรมธรรม์ถูกผิดรับเลย	ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มคุณค่าทางบริการส�าหรับลูกค้ากลุ่ม	2+	3+	ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด	

กจ็ะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในรูปของค่าชดเชยพาหนะกรณีรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างซ่อม	ประกันภัยตามวัย	30อัพ	เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่ออกมาเพื่อจับกลุ่มเป้าหมายคนขับที่มีความเสี่ยงต�่า

	 นอกจากนี	้ในส่วนของประกันภยัที่ไม่ใช่รถยนต์	บริษัทฯยงัเป็นรายแรกในประเทศไทย	ทีน่�าผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ทีม่คีวามแตกต่างชัดเจน

และน่าสนใจออกสู่ตลาดจ�าหน่าย	ได้แก่	กรมธรรม์ประกันสุขภาพตามฟิต		ที่เจาะกลุ่มรักการออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพ	เมื่อสุขภาพดี	โอกาส

เจ็บป่วยน้อยลง	สินไหมก็จะไม่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง		ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมส�าหรับกลุ่มที่มีการดูแลรักษาสุขภาพ	

บริษัทฯจึงคิดเบี้ยประกันในอัตราที่ถูกลงกว่ากลุ่มที่ให้ความส�าคัญต่อการดูแลสุขภาพน้อยกว่า	และผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในปี	2559	ได้แก่	ประกัน

สุขภาพเด็ก	(Super	Kids)	คุ้มครองส�าหรับเด็กอายุ	1-14	ปี	คุ้มครอง	5	โรคเด็กสุดฮิต	คือไข้หวัดใหญ่	ไข้เลือดออก	มือเท้าปาก	โรคตาแดง	

และทันตกรรม		ในปี	2563	บริษัทฯยังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตลาดในยุคดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง		บริษัทฯได้ด�าเนินการผลักดันและส่งเสริม

ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขายของพนักงานและตัวแทนให้มีความกระชับและสะดวกมากขึ้น	 บริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาให้ทุกฝ่าย 

ได้ ใช้งานได้อย่างสะดวก	 อาทิเช่น	 สามารถตรวจสอบอัตราเบ้ีย	 ประกันหรือสถานะได้จากมือถือสมาร์ทโฟน	 นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่าย 

นายหน้าประกันภัยออนไลน์	(Online	Broker)	เพื่อให้ธุรกิจมีอัตราเติบโตต่อเนื่องในยุคเปลี่ยนผ่านจากการซื้อขายแบบเห็นหน้า	หรือ	Call	Center	 

มาเป็นการซื้อขายออนไลน์ซึ่งความนิยมที่จะซื้อผ่านช่องทางใหม่นี้มีอัตราเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปีในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา

	 ทั้งนี้	บริษัทฯได้ปรับประโยควิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	โดยเพิ่มเติมประโยค	“Insurtech”	เข้าไปในประโยควิสัยทัศน์เดิม	เพื่อให้ทุกหน่วยงาน

ในองค์กร	และผูเ้ก่ียวข้องได้รับทราบและมคีวามมุง่มัน่สู่ยคุการเปลีย่นผ่านไปยงัยคุดจิติอลอย่างแท้จริงด้วยกัน	เพ่ือยนืยนัว่าบริษัทฯให้ความส�าคญั

และใส่ใจในการตั้งรับกระแส	Digital	Disruption	ที่ก�าลังอยู่ในความสนใจ	ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย	และธุรกิจภาพรวมอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้	ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

ลักษณะลูกค้� และ กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย

	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นลกูค้ารายบคุคลกลุ่มระดบักลางล่างข้ึนไป	เบีย้ประกันลกูค้าในกรุงเทพมสีดัส่วนเท่ากับร้อยละ	32.8	ในขณะทีภ่มูภิาค

เท่ากับร้อยละ	67.2	โดยมีการกระจายไปทั่วทุกภาค	ประเภทรถที่ท�าประกัน	ร้อยละ	85.4	เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	และ	ร้อยละ	14.6	เป็นรถเพื่อ

การพาณิชย์

ช่องท�งก�รจำ�หน่�ย

	 ในส่วนของช่องทางจ�าหน่ายนั้น	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการรุกตลาดหลายช่องทางเพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด	 การมีหลาย

ช่องทางเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค	ผูบ้ริโภคสามารถเลอืกใช้ช่องทางทีส่อดคล้องกับพฤตกิรรมของตนเองได้	บางรายต้องการการ

สนทนาแบบพบหน้ากับตัวแทน		ในขณะที่บางรายชอบที่จะสนทนาทางโทรศัพท์	หรือติดต่อกับบริษัทฯทางออนไลน์	เป็นต้น

	 ดังนั้น	ช่องทางการตลาดของบริษัทฯจึงถูกก�าหนดให้ครอบคลุมทั้งช่องทางดั้งเดิม	เช่นตัวแทน	สถาบันการเงิน	ไปจนถึงช่องทางสมัยใหม่	

เช่น	ห้างสรรพสินค้า	การขายทางโทรศัพท์		และการขายผ่านอินเตอร์เน็ต	การท�าตลาดหลายช่องทาง	นอกจากท�าให้บริษัทฯ	สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้หลายกลุ่มแล้ว	 ยังช่วยลดความเส่ียงในการกระจุกตัวของรายได้ ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป	 ปัจจุบันสัดส่วนรายได้

จากแต่ละช่องทางจ�าหน่ายมีการกระจายอย่างเหมาะสม	ดังนี้	สถาบันการเงินและโชว์รูม	ร้อยละ	21.81	ตัวแทนกรุงเทพ	11.38		ตัวแทนภูมิภาค	

35.20	โบรกเกอร์	14.57	ขายตรง	17.04		ส่วนอัตราพึ่งพิงตัวแทนหรือนิติบุคคลรายใหญ่ก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจเช่นกัน	โดยยอดเบี้ยประกันสูงสุด

ของตัวแทน	10	อันดับแรก	เทียบกับมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวมเฉลี่ยทั้งปี	2563	อยู่ที่อัตราร้อยละ	29.71	โดยรายที่สูงสุด	บริษัทฯมีอัตราพึ่งพิงเบี้ย

ประกันอยู่ที่ร้อยละ	9.49

	 ช่องทางการจ�าหน่ายของบริษัทฯ		สามารถแยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

	 -	การประกันภยัรถยนต์ทัง้ภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัมกีารจ�าหน่ายผ่านตวัแทนร้อยละ	51.73	โดยตวัแทนกรุงเทพมสัีดส่วนร้อยละ	11.49	

และตัวแทนภูมิภาคมีสัดส่วนร้อยละ	40.25	ส�าหรับการจ�าหน่ายผ่านสถาบันการเงินและโบรกเกอร์	มีสัดส่วนร้อยละ	31.76	ส่วนที่เหลือเป็นการ

จ�าหน่ายตรง

	 -	การประกันอัคคีภัย	อาศัยตัวแทนและนายหน้าเป็นช่องทางการจ�าหน่ายหลักโดยการจ�าหน่ายผ่านตัวแทนและนายหน้ามีสัดส่วนร้อยละ	

52.74	ส่วนการจ�าหน่ายผ่านสถาบันการเงินมีสัดส่วนร้อยละ	39.61	ส่วนที่เหลือเป็นการจ�าหน่ายตรง

	 -	การประกันภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคลและภยัเบด็เตลด็อืน่	อาศัยสถาบันการเงินเป็นช่องทางการจ�าหน่ายหลกัถึงร้อยละ	51.54	และ	จ�าหน่าย

ผ่านตัวแทนและนายหน้ามีสัดส่วนร้อยละ	28.23	ส่วนที่เหลือเป็นการจ�าหน่ายตรง
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สภ�พก�รแข่งขันภ�ยในอุตส�หกรรม 

										ปัจจุบันในธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยจ�านวนมากถึง	57	บริษัท	ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย

ค่อนข้างกระจุกตัว	กล่าวคือ	ณ	30	กันยายน	2563	บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด	10	อันดับแรก	มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง

ร้อยละ	64.20	และบริษัททีม่เีบีย้ประกันภยัสูงสุดอนัดบัแรก	มส่ีวนแบ่งการตลาดร้อยละ	15.10	ส�าหรับบริษัท	สินมัน่คงประกันภยั	จ�ากัด	(มหาชน)	

มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ	8	อยู่ที่ร้อยละ	3.90	แต่หากพิจารณาเฉพาะส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรถยนต์		บริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ	

5	อยู่ที่ร้อยละ	5.30

	 บริษัทประกันวินาศภยัยงัคงอาศัยช่องทางตวัแทนเป็นช่องทางหลกัในการขยายตลาด	อย่างไรก็ด	ีปัจจบัุน	บริษัทนายหน้าประกันวินาศภยั

ออนไลน์	 (Online	 Broker)	 ได้เปิดตัวเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	 ซึ่งมีทั้งบริษัทที่เป็น	 website	 เปรียบเทียบให้ลูกค้าเลือกซื้อได้หลายบริษัทและบริษัท 

ที่เสนอขายให้เฉพาะบริษัทประกันภัยบริษัทเดียว	 คาดว่าในอนาคต	 บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยออนไลน์จะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 เน่ืองด้วย

ต้องการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากขึ้นในยุคของสังคมดิจิตอล

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

	 แนวโน้มการเตบิโตของอตุสาหกรรมประกันวินาศภยัคาดว่าจะมทีศิทางทีเ่ป็นบวกอยู	่	ดข้ึีนจากวัคซีนทีส่ามารถลดการแพร่เช้ือ	ซ่ึงจะช่วย

ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นตามล�าดับ	แต่อย่างไรก็ตาม	การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19	คาดว่าต้องใช้เวลา	2-3	ปี	จึงจะกลับสู่ภาวะ

ปกติได้	

	 ในระยะยาว	อตุสาหกรรมประกันภยัยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเจริญเตบิโตได้อกีมาก		นอกจากน้ี	จากภาวะวิกฤตกิารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	

ในประเทศไทย	ท�าให้ประชาชนให้ความส�าคัญกับการโอนความเสี่ยงภัย	และเห็นความส�าคัญของการซื้อประกันภัย	เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยของ

ตนเองมากขึ้น	ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่ดี	ในการขยายตัวของการประกันภัยในอนาคต	ที่ประชาชนมีความเข้าใจและใช้การโอนความเสี่ยงภัยมากขึ้น

ในการใช้ชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่(New	Normal)	ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัยเนื่องจากเมื่อ		การซื้อประกันภัยจะเพิ่มขึ้นตาม	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเข้าถึงการประกันภัย	(PENETRATION	RATE)	จะมีมากขึ้นเช่นกัน	

	 เร่ืองที่ท้าทายต่อธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงเป็นเร่ืองการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน	 ท่ามกลางการแข่งขันที่เช่ียวกราก 

พร้อมกับกฎระเบยีบทีม่แีนวโน้มว่าจะมรีะดบัมาตรฐานทีสู่งข้ึน	มหีลายปัจจยัทีบ่ริษัทประกันภยัต้องพิจารณาไปพร้อมๆกัน	ไม่ว่าจะเป็นประเดน็ความ

เสี่ยงเร่ืองภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงข้ึน	 โรคระบาดอุบัติใหม่	 โครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไปสู่สังคมสูงวัย	 หรือแม้แต่การกีดกัน 

ทางการค้า	การแข่งขันทางการค้า	และการรวมตัวกันของเขตการค้าเสรีต่างๆที่มีมากขึ้น						

	 นอกจากนี้ยังมีเร่ืองที่ท้าทายส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัยในอนาคตเป็นอย่างมากและไม่สามารถมองข้ามได้ก็คือการเตรียมความพร้อม

เพ่ือรองรับกับการเปลีย่นแปลงการเข้าสูย่คุของดจิติอลและสังคมสูงอาย	ุ	ในยคุสังคมออนไลน์ทีผู่ค้นต่างก็มพีฤตกิรรมเร่งรีบ	มคีวามอดทนต่อการ

รอคอยน้อยลงและการปฏสัิมพันธ์น้อยลง	พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปเหล่านีย่้อมส่งผลต่อโครงสร้างของช่องทางจ�าหน่ายและความพึงพอใจต่อบริการ

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	จงึมคีวามจ�าเป็นทีธ่รุกิจประกันวินาศภยัต้องปรับตวัให้ทนัต่อปัจจยัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไปในทกุมติ	ิไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ์	

การจ�าหน่ายและการบริการ	นอกจากนีส้ดัส่วนของเบีย้ประกันภยัรับรวมของแต่ละประเภทก็จะเปลีย่นไปในอนาคตเช่นกันเนือ่งจากโครงสร้างอายุ

ของประชากรจะเริ่มเปลี่ยนไปโดยมีสัดส่วนของผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี	2567

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

 แหล่งที่ม�ของเงินทุน

  นโยบายการจัดหาเงินทุน

	 	 ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	มีแหล่งที่มาของเงินทุนดังนี้	 		

	 1.	เงินกองทุน	ประกอบด้วย

	 	 1.1	 ทุนจดทะเบียน	หมายถึง	ทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว	รวมทั้งส่วนเกินมูลค่าหุ้นด้วย

	 	 1.2	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	เป็นเงินส�ารองที่กันไว้จากก�าไรสุทธิก่อนจ่ายเงินปันผล

	 	 1.3	 ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว	ของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

	 2.	กระแสเงินสดรับจากการด�าเนินงาน			ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้มาจาก	การเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย	และ	ค่าเบี้ย

ประกันภัยต่อ	จากผู้เอาประกันภัย		ตัวแทน		นายหน้า

	 3.	 เงินรับจากกิจกรรมลงทุน	 บริษัทฯ	 จะน�าเงินสดรับจากการด�าเนินงานที่เหลือจากการใช้จ่ายตามภาระผูกพันไปลงทุนตามเงื่อนไขที่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนด	 ท�าให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียรับ	 และ	 เงินปันผล 

รวมทั้งก�าไร(ขาดทุน)	จากการขายหลักทรัพย์
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	 4.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	บริษัทฯได้ท�าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์		เพื่อไว้ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนกรณีฉุกเฉิน	เช่น	

การจ่ายค่าสินไหมรายใหญ่ๆ		ณ		31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	ไม่มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

  นโยบายการให้กู้ยืม

	 บริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายการให้กู้ยืมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย		เรื่อง

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 	 ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายสินเช่ือไปให้แก่บุคคลภายนอกแต่จะให้สินเช่ือแก่พนักงานบริษัทฯที่กู้เงินเพ่ือเป็นสวัสดิการ

เท่านั้น	ซ่ึงถ้าเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย	บริษัทฯก็จะให้พนักงานน�าอสังหาริมทรัพย์นั้น	มาจ�านองเพื่อเป็นหลักประกันด้วย

	 ส�าหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะน�ามาจ�านองเป็นประกันนั้น	 บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	คือใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์		หรือ	ราคาประเมินของนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้ความเห็น

ชอบให้เป็นผูป้ระเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์	หรือ	ราคาที่ได้รับความเหน็ชอบเป็นหนงัสือจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย

	 -	การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม

							 บริษัทฯจะพิจารณาการให้กู้ยืมโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

เร่ืองการลงทนุประกอบธรุกิจอืน่ของบริษัทประกันวินาศภยัอย่างเคร่งครัด	ตลอดจนมกีารวิเคราะห์สินเช่ือตามหลกัวิชาการทีด่	ีมกีารก�าหนดเง่ือนไข

การผ่อนช�าระที่สอดคล้องกับกระแสเงินที่ผู้กู้จะสามารถช�าระหนี้ได้	รวมทั้งก�าหนดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

  นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง

	 บริษัทฯ		มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอและเหมาะสม	โดยการเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยค้างรับให้รวดเร็ว		เพื่อเตรียมสภาพ

คล่องส�าหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	และมีการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสด	 รับ	 -	 จ่าย	 ในแต่ละสัปดาห์	 

เพ่ือให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	บริษัทฯ	เน้นให้ความส�าคญัต่อหนีส้นิระยะส้ันตวัหลกัทีม่ผีลต่อสภาพคล่องคอื	ค่าสินไหมทดแทน

ค้างจ่าย	โดยบริษัทฯ	ได้จดัสรรเงนิส่วนหนึง่ไปลงทนุในตราสารการเงนิระยะสัน้ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ทนัท	ีเช่น	เงนิฝากในบญัชีออมทรัพย์

ของธนาคารพาณิชย์	ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการจ่ายช�าระหนี้ระยะสั้น	ในส่วนที่ไม่สามารถประมาณการได้ล่วงหน้า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 ในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา				บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	

ง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

								 --ไม่มี--
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล	มีผลท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ	ท�าให้เกิด

รูปแบบธุรกิจใหม่	เช่น	“Insure	Tech”		“Startup”	และเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการตลาดประกันภัย	โดยเป็นการน�าข้อมูลผ่านรูปแบบ

ที่ถูกน�ามาอธิบายและน�าทางทุกส่ิงทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย	 บริษัทฯ	 จึงต้องวางแผนเพื่อปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและต้องมี

แผนรองรับเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยเฉพาะอย่างการจัดการโครงสร้างขององค์กร	 การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้	

และเติมเคมีใหม่ๆ	เข้าไป	เพื่อรับมือกับโลกของการเปลี่ยนแปลง	

	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ในปี	2563	เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการแข่งขันที่

เปลีย่นแปลงไป	รวมถึงการเปลีย่นแปลงของระบบเทคโนโลย	ีทัง้น้ี	เพื่อให้การด�าเนนิงานเป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพเปน็ประโยชนต์อ่ผูถื้อกรมธรรม์

ประกันภัย	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบธุรกิจ	และ

เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย	อันจะท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก	หรือด�าเนินกิจการต่อไปไม่ได้

	 ด้านโครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียง	 บริษัทฯ	 ได้น�าหลักการ	 “แนวทางป้องกัน	 3	 ช้ัน	 (3	 Line	 of	 Defense)	 มาใช้ ใน 

การก�ากับดแูล	โดยมคีณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	และผูบ้ริหารทกุระดบัมบีทบาทและมส่ีวนร่วมในการพัฒนาการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการปัจจัยความเส่ียงทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายที่อยู่ในความดูแล 

รับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	โดยใช้แนวทางตามหลักการป้องกัน	3	ชั้น	

	 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง	เป็นไปตามแนวทาง	3	line	of	defense	ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการบริหารความเสี่ยงเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

	 1)	ผู้รับผิดชอบระดับแรก	(1
st
	line	of	defense)	:	คือ	หน่วยงานภายในหรือเจ้าของความเสี่ยง	ซึ่งมีความเข้าใจในกิจกรรมและความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด	มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง	และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน

	 2)	ผูรั้บผดิชอบระดบัสอง	(2
nd
	line	of	defense)	:	คอื	คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	หนว่ยงานบริหารความเสีย่ง	หนว่ยงานคณติศาสตร์

ประกันภัย	และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย	มีหน้าที่ติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานภายใน	รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภายในใน

การบริหารจดัการความเส่ียงใหส้ามารถ	ระบ	ุประเมนิ	ตอบสนอง	และควบคมุ	ตดิตามประเมนิผลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	ใหอ้ยู่ในระดบั

ที่ยอมรับได้	และเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแล	หรือ	หน่วยงานทางการ

	 3)	ผู้รับผิดชอบระดับสาม	(3
rd
	line	of	defense)	:	คือ	คณะกรรมการตรวจสอบ	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท	 	 และติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน

ภายในว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง	และนโยบายการบริหารความเสี่ยง	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	 

เพื่อประเมินผลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	 และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	อีกทั้ง	ได้จัดให้มีการทบทวนประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

หรือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 บริษัทฯ	ไดก้�าหนดขอบเขตการบริหารความเส่ียงโดยครอบคลมุ	7	กิจกรรมหลกั	ไดแ้ก่	การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ	์การก�าหนดอตัรา

เบี้ยประกันภัย	การพิจารณารับประกันภัย	การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย	การจัดการค่าสินไหมทดแทน	การประกันภัยต่อ	การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น	

และการประเมินมูลค่าทรัพย์และหนี้สิน	โดยครอบคลุมความเสี่ยง	ดังนี้	

 1. คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ (Strategic Risk)	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนดนโยบาย	แผนกลยุทธ์	แผนการด�าเนินงาน	และการน�า

ไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม	 หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 เทคโนโลยี	 

และความคาดหวังของสาธารณชน	

 ปัจจัยเสี่ยงที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์	ได้แก่		จ�านวนเบี้ยประกันภัยรับ	สัดส่วนรายได้	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ใน

แผนกลยุทธ์	 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	 คู่แข่ง	 ความต้องการของผู้บริโภคและสังคมที่เปลี่ยนไป	 เช่น	 ช่องทางการขยายตลาดผ่านระบบ

ดิจิทัล	 และ	 ออนไลน์	 ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ช่องทางการขายผ่านเทคโนโลยีต่างๆ	 ที่สามารถน�ามาช่วยเปรียบเทียบราคาได้หลายบริษัท	 ท�าให้

บริษัทฯ	ตอ้งประสบกับการแข่งขันทีรุ่นแรง		รวมถึงกฎหมาย/ข้อบงัคบัตา่งๆ		การพึง่พิงรายไดเ้บีย้ประกันภยัจากช่องทางใดช่องทางหนึง่มากเกินไป 

ซ่ึงปจัจยัทีก่ลา่วมานี	้ลว้นส่งผลกระทบตอ่การด�าเนนิธรุกิจไมท่างตรงก็ทางออ้ม		ซ่ึงในอนาคตนัน้มแีนวโน้มสูงทีบ่ริษัทประกันภยัจะรวมเข้าดว้ยกัน 

หรือไม่ก็ร่วมลงทุนกับบริษัทประกันภัยต่างชาติเพื่อที่จะเสริมฐานทุนและความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัย

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

	 บริษัทฯ	 บริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์	 โดยพิจารณาถึงเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์	 และทิศทางการด�าเนินงาน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทศันข์องบริษัทฯ	โดยวางแผนการด�าเนนิงานตัง้แตร่ะดบัองคก์รไปจนถึงระดบัหนว่ยงาน	ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงมสีว่นร่วมในการพิจารณาและอนมุตั ิ

แผนงานต่าง	 ๆ	 โดยจัดให้มีโครงสร้างการจัดการภายในองค์กร	 บุคลากร	 งบประมาณ	 ระบบข้อมูลสารสนเทศ	 ระบบการติดตามผล	 และ

ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม	พร้อมทั้ง	ก�าหนดสัญญาณเตือนในกรณีที่การด�าเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผน	เพื่อให้สามารถ 
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ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	ก�าลังด�าเนินงานมาในทิศทางที่ถูกต้องและเป็น

ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

 ก�รคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

	 บริษัทฯ	ได้มุ่งมั่นที่จะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่ยังไม่เคยมีขายมาก่อน	หรือน�าเอาผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่แล้วมาปรับเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง

ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากข้ึน	 ซ่ึงจะเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างข้ึนกว่าเดิม	 ที่ส�าคัญคือผลิตภัณฑ์ 

ทีท่�าข้ึนมาใหมน่ัน้ตอ้งดแีละโดนใจ	สามารถลดความกังวลใจตอ่สถานการณค์วามเส่ียงในขณะนัน้ๆ	ของผูซ้ื้อได	้และสนิคา้ราคาถูกไม่ใช่ปจัจยัเดยีว 

ที่ท�าให้ผู้ซื้อติดสินใจซื้อสินค้านั้นอีกต่อไป

 ใช้เทคโนโลยีม�กขึ้น

	 ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้มีการปรับตัวโดยน�าเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการท�า

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-	ขายกรมธรรม์	Online	การใช้	Chatbot	ในการสนทนากับลูกค้าเบื้องต้นตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อลดต้นทุนในการจัดสรร

ก�าลังคน	การมี	Application	เอาไว้ ให้ลูกค้าเคลมด้วยตัวเอง	การใช้	GPS	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่	Survey	ที่ออก

พบลูกค้า	และยังมีบริการอื่นๆ	อีกมากมาย

 2. คว�มเส่ียงด้�นประกันภัย (Insurance Risk)	 เป็นความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของความถ่ี	 ความรุนแรง	 และเวลาที่เกิด 

ความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ ในการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย		การค�านวณเงินส�ารองประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย	

 ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รรับประกันภัย	 คือ	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	 การรับประกันภัย	 และ 

การจัดการค่าสินไหมทดแทน	 การกระจุกตัวของภัยที่รับไว้	 ค่าใช้จ่ายสูงกว่าสมมติฐานที่ก�าหนดไว้	 	 การจัดสรรเงินส�ารองเบ้ียประกันภัยและ 

เงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน		การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย	และ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ	โดยอาจ

ส่งผลกระทบต่อจ�านวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต	

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รประกันภัย

	 เพื่อเปน็การปอ้งกันความเส่ียง	บริษัทฯ	ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาผลติภณัฑแ์ละอตัราเบีย้ประกันภยั	เพื่อใหก้ารพัฒนาผลติภณัฑ์

และการก�าหนดอัตราเบี้ยที่จะน�าเสนอขาย	 สอดคล้องกับภาวะตลาด	 มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	 โดยมี 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย	เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล	และประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	โดยได้ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

ที่ยอมรับโดยทั่วไป	และมีการติดตาม	วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินส�ารอง	เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินส�ารอง

ของบริษัทฯ	อย่างสม่�าเสมอ	เพื่อให้แน่ใจว่า	เงินส�ารองที่ตั้งไว้เพียงพอส�าหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ	มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต	

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รประกันภัยต่อ

	 บริษัทฯ	 ยังคงค�านึงถึงการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการท�าประกันภัยต่อ	 โดยกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัยจากลูกค้า

ในกลุ่มต่างๆ	 และมีการโอนความเส่ียงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี	 และวิธีที่เป็น 

การท�าเฉพาะราย	 โดยเน้นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นหลัก	 	 เพื่อบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของ 

การประกันภัยอย่างเหมาะสม	ทั้งในด้านผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย	และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

		 นอกจากนี	้ความเส่ียงภยัอนัอาจเกิดจากอบุตัภิยัรุนแรงที่ไมส่ามารถคาดการณ์ไดก็้เป็นปัจจยัเส่ียงอกีข้อหน่ึงที่ไมส่ามารถมองข้ามไดเ้นื่องจาก

อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของบริษัทฯได้	 ดังนั้น	 บริษัทฯจึงจัดให้มีการกระจายความเส่ียงภัยตามหลักวิชาการของการประกันภัยเพื่อให้

บริษัทฯมีความสามารถรองรับเหตุการณ์ความเสียหายใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น	เช่น	อุทกภัย	วาตภัย	พิบัติภัยต่างๆ	โดยมีการจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อ	 

Excess	Of	Loss	ส�าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ซึ่งบริษัทฯ	เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์รายใหญ่ในอุตสาหกรรม		และการประกันภัย 

ทรัพย์สิน	 ในปี	 2563	 บริษัทฯได้ซ้ือประกันต่อแบบ	 Excess	 of	 Loss	 โดยได้รับความคุ้มครองสูงสุดจาก	 ผู้รับประกันภัยต่อ	 190	 ล้านบาท 

ตอ่	1	เหตกุารณเ์พื่อเปน็การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	โดยโอนความรับผิดให้กับผูรั้บประกันตอ่	เนื่องจากบริษัทฯตระหนกัดว่ีาการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อจะเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 3. คว�มเส่ียงด้�นเครดิต (Credit Risk)	เปน็ความเส่ียงทีเ่กิดจากคูค่า้/คูสั่ญญาไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระทีต่กลงไว้กับบริษัทฯ	ทัง้ความเส่ียง 

ที่ผู้เอาประกันภัย	ตัวแทน	หรือนายหน้าประกันภัย	ไม่ช�าระเบี้ยประกันภัยภายในเวลาที่ก�าหนด	ความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยต่อไม่ช�าระค่าสินไหม

ทดแทน	รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต

บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจัดท�ามาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังนี้

	 -	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน	นายหน้า	และผู้รับประกันภัยต่อ	อย่างรัดกุม	กล่าวคือนอกจากพิจารณาศักยภาพใน

ด้านการขายแล้ว	บริษัทฯ	ยังพิจารณารวมไปถึงสถานภาพทางการเงิน	ประวัติในการประกอบธุรกิจ	และความสามารถในการช�าระเบี้ย	ตลอดจน
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ก�าหนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้�าประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ	ก�าหนด

	 -	 จัดตั้งหน่วยงานติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยค้างรับ	 โดยก�าหนดมาตรการวิธีการทวงถามหนี้	 และระยะเวลาการให้เครดิตที่เหมาะสม		

ควบคุมไม่ให้ตัวแทน	หรือ	นายหน้ามีเบี้ยประกันภัยค้างรับเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้	ตรวจสอบระบบบัญชีเบี้ยประกันภัยค้างรับและรายงาน

ผลการติดตามทวงถามให้กรรมการบริหารรับทราบทุกเดือน	 กรณีเก็บเงินไม่ได้	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการยกเลิกกรมธรรม์	 โดยปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับของ	 ส�านักงาน	 คปภ.	 อย่างเคร่งครัด	 และมีการก�าหนดมาตรการเพื่อจะเพ่ิมสัดส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับให้สามารถประเมินราคา 

ตามระเบียบข้อบังคับของ	ส�านักงาน	คปภ.	ได้	โดยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดและขอความร่วมมือกับตัวแทนมากยิ่งขึ้น		

 4. คว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity Risk)	 เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการที่บริษัทฯไม่สามารถช�าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึง

ก�าหนด	 เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดได้	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือสามารถจัดหาเงินมาช�าระได้แต่ด้วย

ต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้	

 ปัจจัยเสี่ยง	คือ	ความสมดุลของกระแสเงินสด	การจัดสรรเงินลงทุน	การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน	และภาระผูกพัน	เป็นต้น

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง	 บริษัทฯ	 เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง	 และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา	

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้มีการส�ารองเงินกองทุนที่มากพอที่จะรองรับการประกอบธุรกิจ	 ตลอดจนรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น	 และ

เป็นเงินกองทุนที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่าบริษัทฯ	สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้		อีกทั้ง		ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนส�ารอง	ได้แก่	

วงเงินเบิกเกินบัญชี	 วงเงินกู้ระยะส้ันกับธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนเหนือความคาดหมาย	 ซ่ึงเพียงพอที่จะ

รองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ได้	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง	ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา	ท�าให้เชื่อมั่นว่า	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้	

	 อยา่งไรก็ตาม	การด�ารงเงนิกองทนุทีม่ากเกินไปอาจท�าให้บริษัทฯ	เสียโอกาสในการน�าเงินกองทนุน้ีไปบริหารจดัการเพื่อให้เกิดประโยชนสู์งสุด	

ตามประกาศนายทะเบยีนเรื่อง	การด�ารงเงนิกองทนุของบริษัทฯประกันวินาศภยัตามระดบัความเส่ียง	ลงวันที	่27	ธนัวาคม	2562	ไดก้�าหนดว่า	ตัง้แต	่

31	ธันวาคม	2562	เป็นต้นไป	บริษัทฯ	จะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่�ากว่าร้อยละ	120	โดยข้อมูล	ณ	30	กันยายน	2563 

บริษัทฯ	 มีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ	 456.62	 และบริษัทฯ	 ยังคงมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดเป็นจ�านวนถึง	 6,072.52	 

ล้านบาท

 5. คว�มเส่ียงด้�นก�รปฏิบัติก�ร (Operational Risk)	 เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการด�าเนินงานซ่ึงอาจมีสาเหตุ 

มาจากประสทิธภิาพของบคุลากรหรือระบบงานซ่ึงหมายความรวมถึงระบบการตดิตามควบคมุ	และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ผลของความเสีย่ง 

ดังกล่าวอาจเป็นความเสียหายที่วัดค่าเป็นจ�านวนเงินได้		หรือความเสียหายที่ไม่สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้	เช่น	ความเสียหายต่อภาพลักษณ์

ชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ

 ปจัจยัเส่ียงท่ีบรษัิทฯ อ�จเผชญิ	คอื	การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย/ีระบบดจิทิลัของธรุกิจประกันวินาศภยั	ทีม่กีารแข่งขันในรูปแบบใหม่ๆ 	

และการลดต้นทุน	ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดประกันวินาศภัย	เช่น	ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	

รถยนต์ไร้คนขับ	(Driverless	Cars)	และภยัคกุคามทางไซเบอร์	(Cyber	Risk)	รวมทัง้ความพร้อมของระบบเทคโนโลยภีายในบริษัทฯ	การขาดแคลน

บุคลากรที่มีทักษะที่จ�าเป็น	เป็นต้น

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร 

	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 โดยมีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	 มีการจัดสรร

บคุลากรอยา่งเพียงพอและมคีณุสมบตัติรงตามลกัษณะงาน	อกีทัง้ยงัมกีารวางระบบให้พนกังานสามารถท�างานทดแทนกันได	้ไมว่่าเป็นการช่ัวคราว

หรือถาวร	 ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ ในทุกสาขาวิชาความรู้ 

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 มีการ 

จัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่บริษัทฯ	พัฒนาขึ้นมา	เพื่อสร้างความรู้	และแนวทางในการปรับความคิดสู่ยุค	Digital	เพื่อสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลา		

	 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากไซเบอร์	 (Cyber	Risk)	บริษัทฯ	มีการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

(Business	Continuity	Plan)	 โดยมีสถานที่ท�างานส�ารองและศูนย์ข้อมูลส�ารองที่พร้อมใช้ได้ทันที	และมีการรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของ

พนักงานเชื่อมมาจากส่วนกลาง	 (Server)	 ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน	 และท�าให้ธุรกิจของบริษัทฯ	 สามารถด�าเนิน 

ต่อไปได้	แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน

	 นอกจากนี้	ยังมีการก�าหนดแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ก�าหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการด�าเนินการ	ก�าหนดระบบงานที่ส�าคัญ	

ทั้งระบบงานที่บริษัทฯใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก	และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ	เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของ

ธุรกิจ	 และครอบคลุมการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์	 รวมถึง	 กรณีเกิดเหตุการณ์เป็นเวลานานหรือส่งผลในวงกว้างอีกทั้ง	 บริษัทฯ	 

ยงัไดจ้ดัใหม้กีารสื่อสารฝกึอบรมอยา่งสม่�าเสมอ	เพื่อใหบ้คุลากรทกุหนว่ยงานมสีว่นร่วมในการจดัท�าแผนรองรับการด�าเนนิธรุกิจอยา่งตอ่เนื่องเพื่อ

รองรับงานทีส่�าคญัของฝา่ยงานทีรั่บผดิชอบ	และมคีวามเข้าใจ	รับทราบแนวทางในการปฏบิตัภิายใตส้ถานการณฉ์กุเฉนิหากเกิดเหตกุารณห์ยดุชะงัก
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 6. คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด (Market Risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุนอันเกิดขึ้นจาก 

การเปลี่ยนแปลงของ	อัตราดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ	ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์	

	 รายไดห้ลกัของธรุกิจประกันวินาศภยัอกีสว่นหน่ึงนอกเหนอืจากรายไดจ้ากการรับประกันภยัคอืรายไดจ้ากการลงทนุ	ดงันัน้การน�าเบ้ียประกัน

ภัยรับไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเป็นส่ิงส�าคัญของการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย	 ซ่ึงต้องอาศัยความเช่ียวชาญ

และรอบคอบ	 การลงทุนของบริษัทฯอยู่ภายใต้การดูแลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก�ากับและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั	เรื่อง	การลงทนุประกอบธรุกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภยั

	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้ก�าหนดเป้าหมาย	 กรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	คณะกรรมการลงทุนก�ากับดูแลให้สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์(Asset	Allocation)	เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของ 

บริษัทฯที่ยอมรับได้และเงินกองทุนต้องด�ารงไว้ตามกฎเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงและก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯให้

เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัทฯ	 โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเส่ียงต่�า	 มีความมั่นคง	 ให้ผลตอบแทนในอัตรา 

ที่เหมาะสมสม่�าเสมอ	 คณะกรรมการลงทุนยังพิจารณาอนุมัติสัดส่วนสูงสุดที่ลงทุนได้ ในของแต่ละประเภทหลักทรัพย์หรือรายหลักทรัพย์	 ทั้งนี้	

บริษัทฯได้ว่าจ้างผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน	คือ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จ�ากัด	ให้เป็นผู้บริหารเงินลงทุน

ในหุ้นทุนของบริษัทฯ	บางส่วนด้วย

	 ส�าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น	 มีปัจจัยเส่ียงจากกรณีความผันผวนของราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 

การลงทนุในตราสารทนุส่วนใหญข่องบริษัทฯเปน็การลงทนุระยะยาว	ซ่ึงจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพยท์ีม่ปัีจจยัพ้ืนฐานด	ีมฐีานะทางการเงินทีแ่ข็งแกร่ง

และมคีวามสามารถในการท�าก�าไร	บริษัทฯมกีารทบทวนสัดส่วนการลงทนุในตราสารทนุอยา่งสม่�าเสมอให้สอดคลอ้งกับภาวะตลาดและความเส่ียงที่

บริษัทฯยอมรับได้	อ้างอิงผลการทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Test)	ที่จัดท�าขึ้นเสนอต่อ	คปภ.	เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ	สามารถ

รองรับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนจากราคาตลาดเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทฯ	 มียอดก�าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจาก 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิรวม	ทั้งสิ้น	351.80	ล้านบาท	ซึ่งแสดงยอดอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

		 ส�าหรับความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนี้นั้น	 บริษัทฯมีความเส่ียงที่มูลค่าตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯ	 ได้ติดตามและวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและอัตราผลตอบแทนในตลาด 

ตราสารหนีอ้ยา่งใกลชิ้ด	เพื่อก�าหนดสัดส่วนและอายเุฉลีย่ตราสารหน้ีอยา่งเหมาะสม	ทัง้นีบ้ริษัทฯลงทนุในตราสารหนีส่้วนใหญท่ีม่อีายคุรบก�าหนด

ของตราสารไม่เกิน	5	ปี	ส่งผลให้ได้รับผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ในราคาต่�า

			 ส�าหรับความเส่ียงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	 บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

ต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 มีนโยบายป้องกันความเส่ียงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่ลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศบางส่วน 

โดยการเข้าท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์

			 ความเส่ียงด้านตลาดก็ยังข้ึนกับปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้	 เช่น	 สภาพเศรษฐกิจ	 การเงิน	 การคลัง	 และการเมือง	 อันเกิดจาก 

ทั้งในและต่างประเทศ	รวมทั้งความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุน	และบางปัจจัยสามารถคาดการณ์ได้ยาก	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้ติดตาม

และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด	 เพื่อจะได้ด�าเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาด 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที

 7. คว�มเส่ียงด้�นปฏิบัติต�มกฎหม�ย (Compliance Risk) หมายถึง	 ความเส่ียงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

การประกอบธุรกิจ	

	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย	(Compliance	Risk)	ที่มีความซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง	และกฎระเบียบข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อต้นทุนในการด�าเนินงานที่สูงขึ้น	การออกกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เข้มงวด	ยังเป็นปัจจัยความเสี่ยง	ถึงแม้ว่ากฎระเบียบ

ข้อบังคับจะมีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย	 แต่ในขณะเดียวกัน	 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน 

ในการด�าเนินงาน	 บริษัทฯ	 จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแล	 และน�ามาปรับปรุงระบบงาน

พัฒนาใหพ้นกังานทกุคนยดึถือปฏบิตัอิยา่งเคร่งครัด	ความเส่ียงดา้นปฏบิตัติามกฎหมายยงัรวมถึง	ความเส่ียงดา้นการตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปช่ัน 

(Collective	 Anti-Corruption)	 ซ่ึงคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตพิจารณาแล้วมีมติให้การรับรองบริษัทฯ	

เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อย	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติและนโยบายเก่ียวกับ 

การก�ากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 8. คว�มเส่ียงด้�นก�รปอ้งกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงนิ และก�รต่อต้�นก�รสนับสนุนท�งก�รเงนิแก่ก�รก่อก�รร�้ย และก�รแพรข่ย�ย 

อ�วุธที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง	หมายถึง	ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าหรือผู้ที่ท�าธุรกรรมกับบริษัทฯ	ใช้บริษัทฯ	เป็นช่องทางในการฟอกเงิน	และ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	บริษัทฯ	ได้มีการบริหารความเสี่ยง	โดยก�าหนดนโยบาย	แนวทางปฏิบัติ	การจัดให้ลูกค้าแสดงตน	เพื่อรู้จัก

ตัวตนของลูกค้า	และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า	เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับลูกค้า	พื้นที่หรือประเทศ	ผลิตภัณฑ์	บริการ	

ลักษณะการท�าธุรกรรม	และช่องทางการให้บริการ	รวมทั้งมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้าน	AML/CFT
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 9. คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)	หมายถึง	ความเสี่ยงที่อาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจไม่เคยปรากฎขึ้นหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน	และเป็นความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด	เนื่องจากความไม่แน่นอน

และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม	 อาทิ	 การเมือง	 กฎหมาย	 สังคม	 เทคโนโลยี	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 

ทางธรรมชาติ		

	 บริษัทฯ	 ได้มีการบริหารความเส่ียง	 โดยจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล	 ท�าความเข้าใจกับความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่และใช้กระบวนการบริหาร 

ความเส่ียงขององคก์รบรูณาการเข้ากับกระบวนการวิเคราะหร์ะบคุวามเส่ียงทีเ่กิดข้ึนใหมกั่บกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ	์รายงานเหตกุารณท์ี่

อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด		10		รายแรก	ณ	วันที่	27	พฤษภาคม	2563	(Record	Date)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ		หรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	ดังนี้

หม�ยเหตุ ณ		วันที่	 27	พฤษภาคม	2563	กลุ่มผู้ถือหุ้นตระกูลดุษฎีสุรพจน์	 มีจ�านวนรวม	8	ท่าน	และมีสัดส่วนการถือหุ้น	ทั้งทางตรงและ 

	 ทางอ้อมในบริษัทฯ	ดังนี้

	 นางศิวะพร	 ดุษฎีสุรพจน์				จ�านวนหุ้นที่ถือ		29,535,080				 หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ				14.77

	 นายเรืองวิทย์							ดุษฎีสุรพจน์				จ�านวนหุ้นที่ถือ		25,693,220				 หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ				12.85

	 นายเรืองเดช	 ดุษฎีสุรพจน์				จ�านวนหุ้นที่ถือ		25,537,510				 หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ				12.77

	 นางวิจิตรา	 ดุษฎีสุรพจน์				จ�านวนหุ้นที่ถือ		14,807,730					 หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ						7.40

	 นางอัญชุลี	 คุณวิบูลย์			 จ�านวนหุ้นที่ถือ		14,791,240					 หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ						7.40

	 นางสุวิมล	 ชยวรประภา				จ�านวนหุ้นที่ถือ		14,267,540					 หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ						7.13

	 นางวัชราวรรณ			 ดุษฎีสุรพจน์				จ�านวนหุ้นที่ถือ								6,090					 หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ						0.00

	 นายประเสริฐ						 ดุษฎีสุรพจน์				จ�านวนหุ้นที่ถือ								3,650					 หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ						0.00

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

											บริษัทฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่�ากว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิ	หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล		เงินส�ารองตามกฎหมาย	

และเงินส�ารองอื่นๆ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ	วันที่	27	พฤษภาคม	2563

จ�านวนหุ้นที่ถือ %

ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 72,608,278 36.30

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

Mindo	Asia	Investments	Limited 21,750,000 10.88

Euroclear	Nominees	Limited 21,749,990 10.87

ตระกูลรอดลอยทุกข์ 4,156,540 2.08

ตระกูลอัษฎาธร 2,495,210 1.25

บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 2,017,902 1.01

SMK	Holding	Limited 1,996,022 1.00

Mr.	Yue	Kwok-Leung 1,836,728 0.92

UOB	Kay	Hian	(Hong	Kong)	Limited	-	Client	Account 1,689,150 0.84

																						กลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ		วันที่		27	พฤษภาคม	2563 ณ		วันที่			31		ธันวาคม			2563		

จ�านวนกรรมการบริษัทฯ	ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจ�านวนหุ้นที่ถือ %

1.	ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 124,642,060 62.32 4	ท่าน

2.	Mindo	Asia	Investments	Limited 21,750,000 10.88 1	ท่าน

3.	LeapFrog	Thailand	Holdings	Limited 21,749,990 10.87 -
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมก�รบริษัท  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563		คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการ	10	ท่าน	ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

หม�ยเหตุ								
/1
		 ผศ.ดร.	ลลิตา	หงษ์รัตนวงศ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2563

			 	 	 	 				 เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2563	แทนนายชัชวลิต	สรวารี	ซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระกรรมการบริษัทฯ	

           
/2
		 นายประหยัด	 ฐิตะธรรมกุล	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี	 2563	 เมื่อวันที	่ 

	 	 	 	 				 25	มิถุนายน	2563	แทนนายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระกรรมการบริษัทฯ

     
/3
		 นายสันทัด	 สงวนดีกุล	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2563	 เมื่อวันที่	 

	 	 	 	 	 25	 มิถุนายน	 2563	 แทนนายชัชวลิต	 สรวารี	 ซ่ึงครบก�าหนดออกตามวาระกรรมการบริษัทฯ	 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร 

	 	 	 	 	 ความเสี่ยง		ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2563		เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2563	แทนนายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ซึ่งครบก�าหนดออก 

	 	 	 	 	 ตามวาระกรรมการบริษัทฯ

บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น	มีหน้าที่ในการก�าหนดวิสัยทัศน์	นโยบาย	และ	ทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ		ตลอดจน

ก�ากับดูแลการบริหารงาน		และติดตามให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ	ซึ่ง

รวมถึงการด�าเนินงานดังต่อไปนี้	

	 1.	มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

	 2.	มีหน้าที่ก�าหนดวิสัยทัศน์	 และทิศทางของบริษัทฯ	 ตลอดจนร่วมผลักดันวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์และแผนงาน	 เพื่อให้กิจการก้าวหน้า 

		 	 แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และยั่งยืน

	 3.	ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีความมั่นคง	 มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 และมีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 และกลยุทธ์ 

	 	 ใน	การด�าเนินธุรกิจ

	 4.	ก�ากับดูแลภาพรวมเก่ียวกับการจัดการบริหารความเส่ียง	 	 ก�าหนดความเส่ียงที่องค์กรรับได้	 ตลอดจนก�ากับดูแลการควบคุมภายใน 

		 	 และการตรวจสอบที่เหมาะสม

	 5.	มอบหมายอ�านาจแก่ฝ่ายบริหาร	ให้มีความเหมาะสมกับบทบาท	หน้าที่	ที่ฝ่ายบริหารได้รับ

	 6.	ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	และให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

	 7.	พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน	และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน

	 8.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบลงทุนประจ�าปี	และโครงการลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า	20.0	ล้านบาท

	 9.	ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการและมีกระบวนการสรรหาและมีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

		 	 ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

						10.	พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย	และ	กรรมการผู้จัดการ

1. นายเรืองวิทย์					ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการลงทุน	/

ประธานกรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

2. นายเรืองเดช					ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	/

กรรมการลงทุน	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

3. นางสุวิมล								ชยวรประภา กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการลงทุน

4.					 นางอัญชุลี							คุณวิบูลย์ กรรมการ	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

5. นางสาวองค์อร			สมประสงค์ กรรมการ

6. นายวีระชัย							งามดีวิไลศักดิ์	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	

กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

7. นางสาวถนอมศรี	สินสุขเพิ่มพูน				 กรรมการ

8. ผศ.ดร.	ลลิตา				หงษ์รัตนวงศ์
/1

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	

กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

9. นายประหยัด					ฐิตะธรรมกุล
/2

กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	

รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ	&	บริหารภาค	และ	Non	Motor

10. นายสันทัด								สงวนดีกุล
/3

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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อำ�น�จและเงื่อนไขในก�รลงน�มของกรรมก�รบริษัทฯ มีร�ยละเอียดดังนี้

	 1.	กรรมการ	2	ใน	6	คนต่อไปนี้	นายประหยัด	ฐิตะธรรมกุล	นางอัญชุลี		คุณวิบูลย์	นายเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์		นางสุวิมล		ชยวรประภา 

	 	 นายเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน์	และนางสาวถนอมศรี	สินสุขเพิ่มพูน	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	เป็นผู้มีอ�านาจ 

	 	 ลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 2.	การออกกรมธรรมป์ระกันภยั	กรมธรรมป์ระกันอสิรภาพ	หนงัสือรับรองที่ใช้ ในการประกันตวั	การฟ้องร้องตอ่สู้คด	ีและด�าเนนิกระบวนการ 

	 	 พิจารณาทั้งหมด	ทั้งทางแพ่ง	ทางอาญา	และทางอนุญาโตตุลาการ	การแจ้งความร้องทุกข์	การถอนค�าร้องทุกข์	การยื่นขอรับช�าระหนี ้

		 	 ตลอดจนการขอรับ	 เอาคืน	และเข้าครอบครองทรัพย์สินของบริษัทหรือเงินอื่นใด	ๆ	จากพนักงานสอบสวน	พนักงานอัยการ	จากศาล 

		 	 และหรือจากนิติบุคคลหรือบุคคลใด	 ๆ	 ด�าเนินการช้ันบังคับคดี	 ยึด	 อายัด	 ถอนการยึด	 ถอนการอายัด	 ขายหรือยกเลิกการขายทอด 

	 	 ตลาดทรัพย์สิน	เข้าท�าและถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย์หรือหลักประกัน	การชี้แจงข้อเท็จจริง	โต้แย้งหรืออุทธรณ์ค�าวินิจฉัยค�าสั่ง 

	 	 หรือความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 หรือพนักงาน 

	 	 เจ้าหน้าที่อื่น	ตลอดจนการช�าระค่าปรับ	เบี้ยปรับ	หรือเงินอื่นใด	เช่า	ให้เช่า	ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเช่าทรัพย์	ในนามบริษัท  

	 	 ให้นายประหยัด	ฐิตะธรรมกุล	นางอัญชุลี	คุณวิบูลย์	นายเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์	นางสุวิมล	ชยวรประภา	นายเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน ์

		 	 นางสาวถนอมศรี	สินสุขเพิ่มพูน	คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท								

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

	 	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในปี	 2563	 มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ�านวน	 7	 คร้ัง	 โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯแต่ละท่าน 

สรุปได้ดังนี้

รายนามกรรมการ
การเข้าร่วมประชุม	/

		การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)
หมายเหตุ

1.		นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ 7/7

2.		นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ 7/7

3.		นางสุวิมล ชยวรประภา 7/7

4.		นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ 7/7

5.		นางสาวองค์อร สมประสงค์ 7/7

6.		นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 7/7

7.		นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน 7/7

8.		ผศ.ดร.	ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 7/7

9.		นายประหยัด									 ฐิตะธรรมกุล 4/4 นายประหยัด	ฐิตะธรรมกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการ

บริหาร	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	เมื่อวันที่	 

25	มิถุนายน	2563	แทนนายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ที่ครบก�าหนด

ออกตามวาระ	โดยในปี	2563	นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ได้เข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	1	ครั้ง

10.	นายสันทัด สงวนดีกุล 4/4 นายสันทัด	สงวนดีกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	เมื่อวันที่	

25	มิถุนายน	2563	แทนนายชัชวลิต	สรวารี	ที่ครบก�าหนดออกตาม

วาระ	โดยในปี	2563	นายชัชวลิต	สรวารี	ได้เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	2	ครั้ง
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ผู้บริหาร	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯมีผู้บริหารจ�านวน	9	ท่าน	ดังนี้

รายนาม ต�าแหน่ง

1 นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการ	ด้านธุรกิจ	บริหารภาค	และ	Non	Motor

2 นางวีณา นิรมานสกุล รองกรรมการผู้จัดการ	ด้านการเงิน	และ	บัญชี	

3 นายสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการ	ส�านักกรรมการ	

4 นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 นายนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านบริหารและก�ากับสินไหมภาค

6 นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านธุรกิจ	และ	บริหารภาค	

7 นายธารา วนลาภพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านการลงทุน	

8 นายชาญยุทธ แสงแดง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านสินไหมรถยนต์กลาง

9 นางเอมอร ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	Non	Motor
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจการสินไหม
ฝายตรวจสอบภายใน

& Compliance

สายสินไหม

รถยนต
ฝายการลงทุน

สายการเงิน

และบัญชี

สายธุรกิจ

Non Motor

สาย Digital

Technology

Business

Transformation

สํานัก

กรรมการผูจัดการ
HR /ODสายการตลาด & 

กิจการภาค

ฝาย บริหารและ

ธุรกิจภาค

ฝาย การตลาด

สถาบันการเงิน ภาคเหนือ

ฝาย บริหารงาน

ตัวแทน

ฝาย Call Center

& Modern Trade

ฝาย Telesales

แผนก ตลาด

สัมพันธ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต

ฝาย ประกันภัย

เบ็ดเตล็ด

ฝาย ประกัน

สุขภาพ

ฝาย ประกัน

อัคคีภัย

ฝาย ประกันภัยตอ

 & ประกันภัย

ทางทะเล

และโลจิสติกส

สินไหม

รถยนตกลาง

ฝาย สินไหมกลาง

ฝาย อะไหล 

& ประเมินราคา

ฝาย บริหารและ

กํากับสินไหมภาค

ฝาย  เรียกรอง &

ติดตามรถหาย

ฝาย การเงิน

ฝาย บัญชี

สารบบคดีและ

ติดตามคาสินไหม

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝาย Big Data &

Data Analytics

Scrum Master

Business Process

Management

Innovation

ฝาย HRD

ฝายคณิตศาสตร

ประกันภัย

ฝายกลยุทธ

และวางแผน

ฝายสื่อสาร

องคกร 

ฝายกฎหมาย

ฝาย Digital Marketing

 & MARCOM

แผนก พัฒนา

บริการ

ฝาย บริหารสํานักงาน

และผลิตกรมธรรม

ฝาย HRM

โครงสรางองคกร



31รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

เลข�นุก�รบริษัท

	 คณะกรรมการก�าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ	 ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ	 เอกสารส�าคัญต่าง	 ๆ	 และกิจกรรมของ 

คณะกรรมการ	รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ	บริษัทฯส่งเสริมใหเ้ลขานกุารบริษัท	ไดรั้บการฝกึอบรม	พัฒนาความรู้เก่ียวกับ 

ต�าแหน่งหน้าที่	เพื่อเพิ่มพูนความรู้	และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งนางโสภิมา	เกียรตินิยมรุ่ง	เป็นเลขานุการบริษัท	เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2561	โดยมีหน้าที่ด�าเนินการ 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งจัดท�ารายงาน 

	 	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานประจ�าปี	ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนด

	 2.	ให้ค�าแนะน�า	และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับข้อกฎหมาย	และระเบียบปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 3.	ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	

	 ทั้งนี้รายละเอียดของเลขานุการบริษัท	อยู่ในเลขานุการบริษัท

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร 

					 (1)		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

	 ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าป	ี2563	เมื่อวันที	่25	มถุินายน	2563	ไดม้มีตอินมุตัคิา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการ

ชุดย่อย	วงเงินรวมทั้งสิ้น	6,650,000	บาท	โดยมีการจัดสรร	ดังนี้

 

	 ทั้งนี้	ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัทฯ		ประธานกรรมการชุดย่อย	และ	กรรมการชุดย่อย		ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

									(ก)	ในปี	2563	กรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ	ในฐานะกรรมการ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ

บริษัทฯ

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

ลงทุน

คณะกรรมการ												

สรรหา	

ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

	ประธานกรรมการ 620,000 - 530,000 150,000 300,000 80,000

	กรรมการ	(บ�ท/ปี/คน) 300,000 240,000 350,000 		- 200,000 50,000

อื่นๆ - - - - - -

รายนาม ค่าตอบแทนกรรมการ

นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ 999,999.96

นางสุวิมล ชยวรประภา 1,200,000.00

นายประดิษฐ		 รอดลอยทุกข์ 444,999.96

นายชัชวลิต สรวารี 349,999.98

นายสันทัด สงวนดีกุล 408,750.02

นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 674,305.62

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 879,999.96

นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน 840,000.00

นางสาวองค์อร สมประสงค์ 300,000.00

นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ 350,000.04
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	 (ข)	ในปี	2563		มีกรรมการบริหาร	เลขานุการบริษัท	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน	โบนัส	ค่าครองชีพ	จ�านวน	

11	ราย		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	52,537,306.13	บาท		เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	1,976,208.00	บาท

			 	(2)		ค่าตอบแทนอื่นๆ	

								-	ไม่มี

บุคล�กร 

	 บริษัทฯมีพนักงานจ�านวน	2,171	คน		(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563)	โดยแยกออก	เป็นพนักงานในฝ่ายงานต่างๆดังนี้

บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ	หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ	ในระยะ	3		ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของพนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น	831,945,060.75		บาท	โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้

ที่ หน่วยงาน			 	จ�านวนคน	

1 ส�านักกรรมการ 3

2 ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 144

3 สายงานการตลาด 226

4 ศูนย์	Call	Center 144

5 ฝ่ายประกันภัย	Non-Motor 64

6 สาขากรุงเทพฯ	และ	ปริมณฑล 294

7 สาขาภูมิภาค 895

8 ฝ่ายกฎหมาย 29

9 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 14

10 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและบริการ 21

11 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 46

12 ฝ่ายการลงทุน 6

13 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 46

14 ฝ่ายการเงิน 36

15 ฝ่ายบริหารส�านักงานและฝ่ายจัดการอื่น 104

16 ฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกัน 68

17 ฝ่ายบัญชี 31

รวม    2,171

ล�าดับ ประเภท 	จ�านวนเงิน	

1 เงินเดือน												 601,318,477.25 บาท

2 ค่าครองชีพ								 20,868,319.93 บาท

3 ค่าล่วงเวลา									 22,007,285.92 บาท

4 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 25,634,436.56 บาท

5 ค่ารักษาการ										 843,928.07 บาท

6 ค่าวิชาชีพ									 251,700.00 บาท

7 ค่ารับรอง									 0.00 บาท

8 เงินประจ�าต�าแหน่ง 8,310499.98 บาท

9 เงินโบนัส										 152,710,413.04 บาท

รวม                    831,945,060.75 บ�ท
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นโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น

		 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าบุคลากร	เป็นทรัพยากรที่มีค่า	และเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส�าเร็จและเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน	 บริษัทฯ	 จึงพัฒนาทักษะ	 ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรให้มี

คณุภาพ	เพื่อสร้างแรงจงูใจ	และความผกูพันของบคุลากรทีม่ตีอ่องคก์ร	รวมถึงพัฒนาทกัษะเฉพาะดา้นเพื่อส่งเสริมองค์กรให้เปน็	Digital	Insurer	

และเป็น	Data	Driven	Organization	ซึ่งเป็นการตอบรับกับกระแสโลกยุค	Digital	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่ว่าสินมั่นคงจะ	

“เป็นผู้น�าด้านบริการ	นวัตกรรมและอินชัวร์เทค	ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ	และศักยภาพสูง”

	 การพัฒนาบุคลากร	นอกจากจะครอบคลุมทั้งการสร้างบุคลากรให้มีความรู้	ความสามารถ	มีทัศนคติที่ดีในการท�างาน	มีการสร้างแรงจูงใจ

ในการท�างาน	เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว	ยังมีการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง	(Self	Learning	and	

Development)	 และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงาน	 คือ	 การท�าให้พนักงานทุกระดับมีความรู้	 

ความสามารถ	มีทักษะและทัศนคติที่ดี	 เพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงาน	ตลอดจนการปลูกฝังรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร	 ให้เกิดความคุ้นชินจนเป็น

พฤติกรรมประจ�าวัน	 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 บริษัทฯ	 ได้จัดแบ่งการ

พัฒนาบุคลากรเป็น	3	กลุ่มหลัก	ดังนี้

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

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรประจ�าปี	2	แผนหลัก	คือ

1. แผนพัฒน�บุคล�กรประจำ�ปี	แบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่ม	จ�าแนกตามประเภทของ	Competency	หรือ	ขีดความสามารถในแต่ละด้าน	โดยเนื้อหา

ของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมาย	ดังนี้

 คว�มส�ม�รถหลกั	ไดแ้ก่	ความสามารถทีท่กุคนในองคก์รพึงม	ีซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมการท�างานขององคก์รและช่วยใหก้ารพัฒนาบุคลากร

เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการด�าเนินงาน	

 คว�มส�ม�รถบริห�ร	ได้แก่	ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรตามระดับต�าแหน่งงานและบทบาทความรับผิดชอบจ�าเป็น

ที่ต้องมีในการบริหารตนเอง	บริหารงานและผู้ ใต้บังคับบัญชา	เพื่อให้งานส�าเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	วิสัยทัศน์ขององค์กร

 คว�มส�ม�รถต�มส�ยง�น	 ได้แก่	 ความสามารถ	 ทักษะด้านวิชาชีพที่จ�าเป็นในการน�าไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จ	 ซึ่งจะแตกต่างกัน

ตามลักษณะงาน	เป็นการพัฒนาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง	เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของแต่ละสายงานให้มีมากยิ่งขึ้น

2.  แผนพัฒน�ทักษะคว�มส�ม�รถด้�น Digital	เป็นแผนที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้	มีความเข้าใจ	ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม

ใหม่ๆ 	และเสริมสร้างใหม้ทีกัษะการมองเหน็โอกาสในการปรับปรุงข้ันตอน	ประยกุตก์ระบวนการท�างานของตนเองไปสูรู่ปแบบทีม่คีวามเป็น	Digital	

มากยิง่ข้ึน	โดยสามารถพฒันากระบวนการท�างานไปสู่รูปแบบที่ใช้ประโยชนจ์าก	Digital	ไดอ้ยา่งเตม็ที	่เพื่อใหพ้ร้อมตอ่การแข่งขันทางธรุกิจในยคุ	

4.0	โดยแผนพัฒนาทักษะความสามารถด้าน	Digital	นั้นแบ่งออกแบบเป็น	3	หลักสูตร	คือ	1.หลักสูตรทักษะความสามารถด้าน	Digital	เบื้องต้น	

2.หลักสูตร	Digital	Concept	for	Insurance	และ	3.หลักสูตร	Data	Driven	Insurance	ซึ่งได้พัฒนาต่อเนื่องมาเป็นปีที่	4	แล้ว

	 รวมถึงยังมีการจัดอบรมพัฒนาเรื่อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	 ตัวเลขฯ	 (Data	 Driven)	 ในระดับหัวหน้างานตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วย	 

ถึงผู้จัดการฝ่าย	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ ในการท�างานได้	ซึ่งจะพัฒนาจนถึงระดับพนักงานในปีต่อๆ	ไป	ทั้งนี้ยังมีการ 

พัฒนาในเรื่องกระบวนการแก้ปัญหา	การวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา	

	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	ใช้หลกัการเรียนรู้แบบผสมผสานในการพฒันาบคุลากรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกลุม่ผูเ้รียนและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ	โดย

ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการเรียนรู้ ในห้องเรียน	(Classroom	Training)	เท่านั้น	บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ใน

รูปแบบ	 E-Learning	 และ	Micro-Learning	 	 เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นมีความรู้	 และมีความคุ้นชินในการใช้เทคโนโลยี	 การใช้สื่อการเรียน

การสอนที่เป็นโปรแกรม	3D	MAX		มีการอบรมในขณะปฏิบัติงาน	(On-the-job-training)	การแสดงบทบาทสมมุติ	(Role	Playing)	การเรียนรู ้

ทางไกลทั่วประเทศผ่านระบบ	 Conference	 การจัดท�าโปรแกรมการ	 Coaching	 และการชมเชยพนักงาน	 เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น�าในระดับ 

หัวหน้างาน	การพัฒนา	Training	materials	(เอกสารต่างๆที่ใช้ ในการอบรม)	ในรูปแบบ	QR	Code	การจัดท�าและสื่อสารบทความให้ความรู้และ 

แรงบันดาลใจในการท�างาน	 One	 Point	 Article	 (OPA)	 การสร้างสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือในการพัฒนาด้าน	 CRM	 อีกทั้งมีการจัดท�า 

Web	 KM	 (Knowledge	Management)	 ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้	 และภูมิปัญญาของบุคลากรในบริษัทฯ	 และมีวิธีการพัฒนารูปแบบอื่นๆ 

รวมถึงได้ด�าเนินการจัดท�าแผนฝึกอบรมระยะยาว	(Training	Road	Map)	เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของ	บริษัทฯ	จะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้

ที่มีคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังมีการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับทุกๆ	ปีที่ผ่านมา	ดังนี้
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ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ทุกคน	 ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต	 และการต่อต้านคอร์รัปช่ันโดยจะเปิดสื่อการเรียน 

การสอน	 ในรูปแบบภาพยนต์ส้ัน	 “โตไปไม่โกง”	 ให้พนักงานรับชมและให้ความรู้เพ่ิมเติม	 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานต่างๆ	

โดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ	 และในส่วนของพนักงานใหม่ประจ�าสาขาต่างจังหวัดทุกคน	 จะต้องเรียนรู้เรื่องการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน

(ประเทศไทย)	(Anti-Corruption	Organization	of	Thailand)

สิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 ได้จัดอบรมให้ความรู้	 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยบรรจุในหลักสูตรปฐมนิเทศ	 เพื่อเป็นแนวคิด

และแนวทางปฏิบัติ	รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า	 เช่น	การลดปริมาณการใช้กระดาษ	การปิดเครื่องปรับ

อากาศหลังเลิกงาน	การปิดไฟ	ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยง	และรณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้น-ลงบันได	ชั้นที่	1-3	แทนการใช้ลิฟท์	เป็นต้น

	 ทั้งนี้หัวใจส�าคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	คือ	 การติดตามและวัดผลในด้านความรู้ความสามารถที่ได้รับ	 รวมถึงการถ่ายทอด

ความรู้ ให้กับผู้เก่ียวข้อง	 เป็นการส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เพื่อให้บุคลากรได้น�าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง

ทั่วถึงทั้งองค์กรและปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 ส�าหรับในปี	2563	บริษัทฯ	มีการอบรมพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้น	21	หลักสูตร	เท่ากับ	15,453.70	ชั่วโมง	

มีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาให้กับพนักงานเฉลี่ย	7.12	ชั่วโมง/คน/ปี	จากจ�านวนพนักงานทั้งหมด	2,171	คน	และมีค่าใช้จ่ายเพื่อการอบรม

และพัฒนาพนักงานเป็นจ�านวนเงินประมาณ	285,789.51	บาท

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

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่เป็นก�าลังส�าคัญของแต่ละหน่วยงาน	ซึ่งจัดให้มีการพัฒนา

ความรู้ความสามารถโดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก	 พัฒนาทักษะในการท�างานที่หลากหลาย	 รวมถึงมีการส่งเสริมให้พนักงานทุก 

หนว่ยงานมคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค	์โดยจดัใหม้กีารส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าประกวด	ทัง้ในดา้นผลติภณัฑ	์ดา้นการบริการ	ดา้นการตลาดและ 

ช่องทางจัดจ�าหน่าย	 และ	 ด้านกระบวนการท�างาน	 ส�าหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม	 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับ

พนักงาน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มุ่งเน้นในความสามารถของพนักงาน	ที่จะให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง	

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

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของบริษัทฯในอนาคตโดยใช้รูปแบบการเจริญเติบโต

ทางศักยภาพของบริษัทฯ	 (Growth	 Potential	 Development	 Model)	 เร่ิมจากการก�าหนดกรอบหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติในเรื่องส�าคัญหลักๆ	

อาทิ	 การตัดสินใจ	 พลังขับเคลื่อน	 การจูงใจ	 การโน้มน้าว	 เป็นต้น	 ซ่ึงจะลงถึงระดับของความสามารถในเรื่องนั้นๆ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 มุ่งหวังที่จะ

พัฒนาบุคลากรให้เป็นพนักงานและผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง	 โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 (Successor)	 ในต�าแหน่งบริหาร	 

ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา	5	ปี
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนกัถึงความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกิจภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีโดยมุง่ให้บริษัทฯมรีะบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ	มีความโปร่งใส	และเป็นธรรม	เพื่อสร้างกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน	และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาและก�าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	ที่สอดคล้องตามกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ประกันวินาศภัยและมีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ	พร้อมทั้งได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(CG	Code)	

ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาพิจารณาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัทฯ	 	 ตลอดจนทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อพัฒนาด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น	และเทียบเคียงได้ ในระดับสากล

	 บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายบรรษัทภิบาล	รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ	ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.smk.co.th	ภายใต้หัวข้อ	“การก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี”	ให้สาธารณชนได้รับทราบ	พร้อมทั้ง	ได้เผยแพร่		ข้อมูลดังกล่าวในระบบ	intranet	ของบริษัทฯ	เพื่อสื่อสารให้กรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงาน	รับทราบ	ตระหนักรู้	และยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	ให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต		

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2563 มีร�ยละเอียดดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยไม่กระท�าการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯสนับสนุนให้ 

ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ	อาทิ	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การเสนอระเบียบวาระการประชุม	และชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง	 ๆ	 ตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู	่																								

การเลือกตั้งกรรมการ	การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	การแต่งตั้งและการอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	นอกเหนือจากที่กล่าวมา

แล้วข้างต้น	บริษัทฯ	ยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันต่อเหตุการณ์	

โดยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	โดยจะจัดขึ้นภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	และหากมีกรณี

เร่งด่วนที่ต้องพิจารณาวาระพิเศษที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป	

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี		เมื่อวันพฤหัสบดีที่	25	มิถุนายน	2563	ณ	ห้องภิมาน	สยาม	ฮอล	ชั้น	29 

โรงแรม	ดิ	แอทธินี	 โฮเทล	แบงค็อก	อะ	ลักซ์ชูรี	คอลเล็คชั่น	 โฮเทล	 เลขที่	 61	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้	 

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้

 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

	 •	 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 ตาม 

	 	 หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด	โดยแจ้งช่องทางการตดิต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.smk.co.th	ระหว่างช่วงเดอืนตลุาคมถึงเดอืนธนัวาคม 

	 	 ของทุกปี	ซึ่งปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว	ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด

	 •	 บริษัทฯเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ 

	 	 วาระ	และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	ได้แก่	แบบ	ก	แบบ	ข	และ	แบบ	ค	(แบบ	ค	กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน 

	 	 ต่างประเทศและแต่งตั้งให้	Custodian	ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยระบุเงื่อนไขและ 

	 	 วิธกีารลงทะเบยีน	รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉนัทะไว้อย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุม	23	วัน

	 •	 บริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุวัน	 เวลา	และสถานที่จัดประชุมอย่างชัดเจน	ระเบียบวาระการประชุม	พร้อมข้อเท็จจริงและ 

	 	 เหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ	 รายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา	 หนังสือมอบฉันทะพร้อมวิธีการมอบฉันทะ 

		 	 เอกสารอื่น	ๆ	ประกอบการประชุม	และรายงานประจ�าปี		โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	10	วัน	ก่อนการประชุม	อีกทั้ง	ลงประกาศใน 

	 	 หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุมอย่างน้อย	5	วัน	เพื่อเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา 

	 	 เพียงพอในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ	ก่อนเข้าร่วมการประชุม

 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

	 •	 บริษัทฯ	 อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม	 โดยให้การต้อนรับ	 พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจเอกสารและลงทะเบียน 

	 	 เพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ	โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า	2	ชั่วโมง	ก่อนการประชุม	และแม้ว่าจะพ้นเวลาการลงทะเบียนแล้ว 

		 	 บริษัทฯยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
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	 •	 สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 มีความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น	 และยังรองรับจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค ์

	 	 เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

	 •	 ผูถื้อหุน้ทกุคนมสิีทธิเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม	บริษัทฯไม่ท�าการใด	ๆ 	ทีเ่ป็นการจ�ากัดสทิธใินการเข้าร่วมประชุม 

	 	 ของผู้ถือหุ้น

	 •	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	มีกรรมการบริษัทฯเข้าร่วมประชุมทั้งหมด	9	ท่าน	ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร 

	 	 ระดับสูงของบริษัทฯ	 ตลอดจนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นใน 

	 	 ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องและอยู่ในความรับผดิชอบ	และมผีูถื้อหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	32	ท่าน	นบัจ�านวนหุน้รวมกันได้	51,401,130	หุน้ 

		 	 คิดเป็นร้อยละ	25.70	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	37	ท่าน	นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้	119,606,613	หุ้น	 

	 	 คิดเป็นร้อยละ	59.80		ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	ทั้งนี้	รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	69	ท่าน	นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้	171,007,743	หุ้น	คิดเป็น 

	 	 ร้อยละ	85.50	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

	 •	 ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง	 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการประชุม	 อาทิ	 การเปิดประชุม	 

	 	 การออกเสียงลงคะแนน	รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นส�าหรับการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ	

	 •	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม	แสดงความคิดเห็นและให้ค�าแนะน�า	รวมทั้งใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในประเด็น 

	 	 ส�าคัญต่าง	 ๆ	 ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 อาทิ	 การแต่งตั้งกรรมการ	 	 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	 การแต่งตั้งและ 

	 	 การอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไร	เป็นต้น

 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

	 •	 บริษัทฯเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวันประชุม	 ตามระยะเวลาที่ทางการก�าหนด	 

	 	 เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และสาธารณชนได้รับทราบ	โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	พร้อมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าว 

	 	 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 •	 บริษัทฯจัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซ่ึงประกอบด้วยบันทึกการประชุม	 การลงมติและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 

		 	 และน�าส่งรายงานยงัหน่วยงานทางการทีเ่ก่ียวข้องตามระยะเวลาทีก่�าหนด	พร้อมทัง้จดัให้มกีารเผยแพร่รายงานการประชุม	ผ่านทางเว็บไซต์ 

	 	 ของบริษัทฯ	www.smk.co.th	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบ	

												ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ	“ดีเยี่ยม”	จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	(AGM	Checklist)	โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

	 •	 บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	และมีแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	

	 •	 บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนตนได้	 โดยมีการจัดส่ง 

	 	 หนังสือมอบฉันทะพร้อมค�าแนะน�าให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม	และเมื่อผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ยื่นหนังสือมอบ 

	 	 ฉันทะให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายแล้ว	 ผู้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น 

	 	 ทุกประการ	

	 •	 บริษัทฯด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้ก�าหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม	 และไม่มีนโยบายที่จะเพ่ิมระเบียบวาระ 

	 	 การประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า		

	 •	 กรรมการและผู้บริหารทีเ่ก่ียวข้องจะเข้าร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้	เพ่ือตอบข้อซักถามของผูถื้อหุน้ในทีป่ระชุม	ทัง้นี	้บริษัทฯ	จะจดัสรร 

	 	 เวลาส�าหรับการประชุมอย่างเพียงพอ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่าง 

	 	 เท่าเทยีมกัน	อกีทัง้ได้บนัทกึประเดน็ซักถามและข้อคดิเหน็ทีส่�าคญัไว้ในรายงานการประชุม	เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได้ภายหลงั

	 •	 บริษัทฯจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง	 รวมถึงสารสนเทศตามข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

	 	 ประเทศไทย	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ	 โดยภายหลังจากการเปิดเผยดังกล่าวแล้ว	 บริษัทฯจะน�าข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ 

	 	 บริษัทฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	
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ก�รรักษ�ข้อมูลคว�มลับ 

	 คณะกรรมการก�ากับดแูลให้มรีะบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู	ซ่ึงรวมถึงการก�าหนดวิธปีฏบิตัใินการรักษาความลบั	การรักษาความ

น่าเชื่อถือ	และความพร้อมใช้ของข้อมูล	รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	ตลอดจน	ก�ากับดูแลให้กรรมการ	ผู้บริหาร

ระดับสูง	และพนักงาน	รวมทั้ง	บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์

	 คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์	 รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท�า

รายการดงักล่าวเป็นไปตามข้ันตอนการด�าเนนิการและการเปิดเผยข้อมลูตามทีก่ฎหมายก�าหนดและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯและผูถื้อหุ้น 

โดยรวมเป็นส�าคัญโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

	 คณะกรรมการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเร่ืองรายการทีเ่ก่ียวโยงและรายการระหว่างกัน	โดยมกีารก�าหนดราคาและเง่ือนไขเสมอืนท�ารายการกับบุคคลภายนอก	และก�าหนด

ให้การท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญ	ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

จริยธรรมท�งธุรกิจ 

	 บริษัทฯให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	และหลักจริยธรรมอันดีงาม	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงให้

มีการจัดท�าจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร	และเผยแพร่ข้อมูลไว้ ในระบบ	intranet	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.smk.co.th	ภายใต้

หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	พร้อมทั้ง	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมดังกล่าว

	 นอกจากนี้	บริษัทฯมีการสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร	เพื่อสร้างจิตส�านึกในเรื่องจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ	ตลอดจนให้ผู้บริหาร

มหีน้าทีส่อดส่องดแูลพนกังานภายใต้บงัคบับญัชาของตนให้รับทราบ	เข้าใจ	และปฏบัิตติามจริยธรรมในการด�าเนนิธรุกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด	

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม	 และค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายและตาม 

ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	 คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	 

เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือปฏิบัติ	โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับตามกฎหมาย	และตามข้อบังคับของบริษัทฯ	อาทิ	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง	ๆ	การเลือกตั้งกรรมการ	การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไร	และการได้รับข้อมูลข่าวสารการด�าเนิน

ธุรกิจทีส่�าคญัของบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทนัต่อเหตกุารณ์	โดยผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

นอกเหนือจากสิทธิข้างต้น	บริษัทฯยังยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล	และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน	และระบบบริหารความเสี่ยงที่

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนเสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ลูกค้�

	 บริษัทฯมุง่มัน่สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ	ตรงตามความต้องการของลกูค้า	พร้อมทัง้พัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา	 และอ�านวยความสะดวกด้านช่องทางต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย	 ตลอดจนให้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าไว้อย่างชัดเจน	 โดยมีการ

ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า	รวมทั้งการวัดค่าดัชนีความพึงพอใจในบริการ	(CSI)	 

อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า	

		 บริษัทฯ	 ส่งเสริมการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร	 โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์	 เพ่ือท�าหน้าที่ให้บริการตอบข้อ 

ซักถามต่าง	 ๆ	 ของลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในเบื้องต้น	 ตลอดจนรับเร่ืองร้องเรียน	 และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังจัดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนส�าหรับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 www.smk.co.th	

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก

 พนักง�น

	 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับพนักงาน	โดยถือว่าพนักงานคือทรัพยากรส�าคัญที่มีส่วนช่วยให้เป้าหมายของบริษัทฯบรรลุผลส�าเร็จ	

	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการ	 HR	 เพ่ือให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานด้วย

ความเสมอภาค	มีระบบการคัดเลือก	การแต่งตั้งโยกย้าย	 	อย่างเหมาะสม	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามความรู้ความสามารถของพนักงาน	รวมทั้ง 

การกระตุน้และส่งเสริมให้พนกังานเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา		จดัฝึกอบรมให้พนกังานได้รับความรู้เก่ียวกับผลติภณัฑ์ประกันภยัอย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ	
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	 บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่	ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ	

บริษัทฯมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนซ่ึงสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯทั้งในระยะส้ัน	 และระยะยาว	 โดยได้จัดให้มีหลักเกณฑ์ 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและดัชนีวัดผลตามหลักการ	Balanced	Scorecard/KPI	ทั่วทั้งองค์กร	รวมทั้งดูแลให้ม ี

การปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	 เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงาน 

มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน	 การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ	 ระดับความเส่ียง	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ 

ยังจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น	ๆ	ส�าหรับพนักงาน	อาทิ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	สวัสดิการเงินกู้พนักงาน	

การตรวจสุขภาพประจ�าปี	การท�าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	รวมถึงการให้ส่วนลดสวัสดิการค่าเบี้ยประกันสุขภาพและรถยนต์แก่พนักงานด้วย					

	 บริษัทฯมุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี	จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน	เพ่ือท�าหน้าทีส่�ารวจเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานทีท่�างานของบริษัทฯ	พร้อมทัง้เสนอแนวทางพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุง

ในเร่ืองดงักล่าวให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย	และมาตรฐานความปลอดภยัในการท�างาน	เพ่ือเป็นการป้องกันอนัตรายทีอ่าจจะเกิดข้ึนกับพนกังาน

หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือมาใช้บริการในสถานประกอบการของบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการดังกล่าว	 ยังมีหน้าที่ฝึกอบรม

พนักงานในเรื่องความปลอดภัย	เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาท	และหน้าที่ของตน	รวมถึงจัดฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจ�าปีด้วย	

 เจ้�หนี้ 

	 บริษัทฯ	ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้ทุกประเภทตามหลักจริยธรรม	ด�ารงชื่อเสียงของบริษัทฯ	ด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง

ตามข้อกฎหมาย	และตามเงื่อนไขสัญญาที่มีไว้กับเจ้าหนี้	บริษัทฯมีความมุ่งมั่นบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อรักษาความสามารถในการช�าระ

หนี้	และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้

 คู่ค้�/คู่สัญญ�

	 บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่ค้า/คู่สัญญาอย่างสุจริตและเป็นธรรมโดยก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน	 และด�าเนินการ 

คัดเลือกคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความโปร่งใส	 ตามระเบียบและข้ันตอนการจัดหาของบริษัทฯ	 รวมทั้ง	 เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อ 

คู่ค้า/คู่สัญญา	ตลอดจนไม่เรียกหรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า/คู่สัญญา

 คู่แข่งท�งก�รค้�

	 บริษัทฯมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 โปร่งใส	ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี	 ถูกต้องตาม

ข้อกฎหมาย	 และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ	ตลอดจนไม่กระท�าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

 ภ�ครัฐ

	 บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ	 ด�าเนินธุรกิจตามข้อกฎหมายและประกาศของทางการที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานทางการร้องขอ

 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	และให้ความใส่ใจต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์	 ร่วมพัฒนาชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนปลูกจิตส�านึกพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา 

สิ่งแวดล้อม

 ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ข้อย่อย	(2)	กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น					

 ก�รรับเรื่องร้องเรียน

	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ข้อย่อย	(2)	กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น			

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคญัเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ	เนือ่งจากเป็นเร่ืองทีก่ระทบต่อการตดัสินใจของผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุม่	

จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมกีารควบคมุ	และก�าหนดเป็นมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน	ให้มกีาร

ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมาย	โดยต้องมีสาระส�าคัญถูกต้องครบถ้วน	เพียงพอ	เชื่อถือได้	และทันเวลา	ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ	
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	 บริษัทฯ	 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 56-1)	

รายงานประจ�าปี	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย	และหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้งติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

 4.1 แนวปฏิบัติในก�รเปิดเผยส�รสนเทศ มีดังนี้

	 1.	เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา

	 2.	จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

	 3.	ก�าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ	ต้องเปิดเผยและรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

	 	 รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป	และให้มีการเปิดเผยข้อมูล	การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและ 

	 	 ทางอ้อม	รวมถึงเปิดเผยข้อมูล	การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	โดยแสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ 

		 	 ณ	ต้นปี	และที่มีการซื้อขายระหว่างปีในรายงานประจ�าปี

	 4.	เปิดเผยวัน	เดือน	ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	ในรายงานประจ�าปี	

	 5.	เปิดเผยข้อมลูค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบคุคล

	 6.	เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	รวมทัง้รูปแบบ	และลกัษณะค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	

	 7.	เปิดเผยค่าสอบบัญชี	และค่าบริการอื่น	ๆ	ในรายงานประจ�าปี

	 8.	เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

      4.2 ก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารรายงานให้บริษัทฯทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็น

ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	 โดยให้รายงานเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารคร้ังแรก	 รายงานเป็น

ประจ�าทุกสิ้นปี	และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท	 และเลขานุการบริษัทจะ

ต้องส�าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

 4.3 คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ	 ทั้งข้อมูลผลการด�าเนินงาน	 ข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินมี 

ความส�าคญัต่อผูล้งทนุ	บริษัทฯจงึให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลู	ทีถู่กต้องครบถ้วน	โดยผูล้งทนุและผูเ้ก่ียวข้องสามารถรับข้อมลูข่าวสารดงักล่าว 

ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.smk.co.th)	โดยบริษัทฯมอบหมายให้	นายสุชัย	ดารารัตน์ทวี		

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	เป็นผู้ดูแลประสานงาน	โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข	02-378-7000	ต่อ	7139

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

 5.1 โครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 ในปัจจุบัน	โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	จ�านวน	10	คน	เป็นกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	กรรมการที่เป็น

กรรมการบริหาร	จ�านวน	3	คน	และกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ	จ�านวน	4		คน	เพื่อให้โครงสร้างมีการถ่วงดุลระหว่าง	

กรรมการ	กรรมการบริหาร	และ	กรรมการอิสระ	 	นอกจากนี้	 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อแบ่งแยกหน้าที่	

ความรับผิดชอบด้านการก�ากับดูแลและด้านการบริหารออกจากกัน	

	 คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย		ทัง้ในด้านประวัตกิารศกึษา	ทกัษะ	ประสบการณ์	

ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะด้าน	รวมถึงการไม่จ�ากัดเร่ืองชาตพัินธ์	เพศและอาย	ุเพ่ือให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมคุีณสมบัตทิีจ่�าเป็น

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

	 รายนามและอ�านาจในการลงนามของคณะกรรมการบริษัทฯได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	คณะกรรมการบริษัทฯ

 5.2 คณะกรรมก�รชุดย่อย

	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	คณะกรรมการชุดย่อย
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 5.3 บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	คณะกรรมการบริษัทฯ

 5.4 ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร 

	 ประธานกรรมการ	และ	กรรมการผู้จัดการ	มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน	ดังนี้

 ประธ�นกรรมก�ร มีหน้�ที่ 

	 1.	เป็นผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลกิจการ	และมีหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 2.	ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการ	ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณภาพ	มีความสามารถ	และมีความสมดุล	เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจที่ดี	และ 

	 	 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 3.	ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน	ตลอดจนให้ความส�าคัญกับ	

	 	 การก�าหนดทิศทางขององค์กร

	 4.	ควบคมุการประชุมให้มปีระสทิธภิาพ	จดัสรรเวลาให้เพียงพอทีฝ่่ายจดัการจะน�าเสนอข้อมลู	สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถาม 

		 	 และแสดงความเห็นอย่างอิสระ	ควบคุมประเด็นในการอภิปราย	และสรุปมติที่ประชุม

	 5.	ก�าหนดระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 ความจ�าเป็น	 และความเร่งด่วน	 และให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลต่างๆ 

	 	 ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	ชัดเจน	และทันเวลา

	 6.	เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 กรรมก�รผู้จัดก�ร มีหน้�ที่ 

	 1.	 เป็นผู้น�าของฝ่ายบริหาร

	 2.	 บริหารงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

	 3.	 น�าเสนองบประมาณประจ�าปี	และงบลงทุนประจ�าปีให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

	 4.	 น�าเสนอกลยุทธ์	นโยบาย	และแผนงานธุรกิจหลัก	ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ	และน�ากลยุทธ์และนโยบายในการด�าเนิน 

	 	 ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนดไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 5.	 บริหารกิจการให้มผีลประกอบการทีด่	ีและก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง	และสร้างความเช่ือมโยงด้านกลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ	ให้เป็น 

	 	 รูปธรรมทางปฏิบัติ

	 6.	 ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ	ฐานะผลการด�าเนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ	

	 7.	 ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	ของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ

	 8.	 ส่งเสริมให้บริษัทฯมีวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง	 ดูแลและควบคุมความเส่ียงของบริษัทฯให้อยู่ในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได ้

		 	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนด	และให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจาก	Disruptive	Technology	และความเสี่ยงด้าน 

	 	 ภัยคุกคามทางไซเบอร์	(Cyber	Risk)				

	 9.	 ด�าเนินการให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	 มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 และมีการปฏิบัติต่อ 

	 	 ผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม

	 10.	ก�าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา	 และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการ 

	 	 บริษัทฯอนุมัติ

	 11.		จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี	โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนด	และ	

	 	 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 12.	เป็นตัวแทนของบริษัทฯ	ตลอดจนมีอ�านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	หรือหน่วยงานก�ากับอื่น	ๆ

	 13.	น�าหลักการบรรษัทภิบาลมาใช้ ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
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 ผู้บริห�ร มีหน้�ที่ 

	 1.	น�ากลยุทธ์และนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนดไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.	ด�าเนนิการให้บริษัทฯมกีารบริหารจดัการความเสีย่ง	มรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสิทธภิาพ	มกีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	และ 

	 	 มีการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม

	 3.	มีการรายงานข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ	และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อ	

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯอย่างถูกต้อง	เพียงพอ	และทันเวลา

 5.5  ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯรวมจ�านวน	7	ครั้ง	เพื่อพิจารณาและอนุมัตินโยบาย	และเรื่องต่างๆที่ส�าคัญ	

รวมถึงการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และกลยุทธ์	 ทั้งนี้	 บริษัทฯได้ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯที่มีความสอดคล้องตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้	

	 1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จะมกีารก�าหนดข้ึนเป็นการล่วงหน้าในเดอืนพฤษภาคมของทกุปี	เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและ 

	 	 เข้าร่วมประชุมได้

	 2.	ประธานกรรมการ	 เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม	 โดยกรรมการผู้จัดการ	 และกรรมการ	 สามารถร่วมเสนอวาระ 

	 	 การประชุมผ่านเลขานุการบริษัทได้

	 3.	การพิจารณาในการประชุมแต่ละคร้ัง	 บริษัทฯ	 มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า 

	 	 อย่างน้อย	 7	 วันก่อนวันประชุม	 เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วน	 เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษา	 พิจารณา	 และตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

	 	 ในเรื่องต่าง	ๆ	อย่างเพียงพอ

	 4.	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องประชุมกันอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	ทั้งนี้	กรรมการบริษัทฯ	ต้องมาประชุม 

	 	 อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม	และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น

	 5.	กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม	จะต้องงดออกเสียงลงมติในวาระนั้น	ๆ

	 6.	ในการประชุมทุกครั้ง	จะมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯกรรมการสามารถอภิปราย	และ 

	 	 แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและอิสระ	และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 7.	คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่	

	 	 เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง	

	 	 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ ใน	หัวข้อ	คณะกรรมการบริษัทฯ

 ก�รประชุมของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

	 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองปีละหนึ่งคร้ัง	 หรือตามความจ�าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหา

ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม	

 5.6 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของประสิทธิภาพ	 และการอุทิศเวลาอย่างพอเพียง	 ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 จึงมีนโยบายก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได ้

ไม่เกิน	5	บริษัทจดทะเบียน	และก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ	สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทแห่งอื่นได้ไม่เกิน	3	บริษัท	

 5.7 ก�รพัฒน�กรรมก�ร

 ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่

	 คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจว่า	 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้รับการแนะน�า	 และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่	 

จึงก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจในธุรกิจ	 และการด�าเนินการด้านต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯ	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้	

	 •	 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ	โครงสร้างคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	และขอบเขตอ�านาจหน้าที่

	 •	 ข้อมูลด้านวิสัยทัศน์	เป้าหมายหลัก	นโยบาย	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจ

	 •	 จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	เพื่อท�าความเข้าใจและสอบถามข้อมูล	เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ	
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 นโยบ�ยก�รพัฒน�และเข้�อบรมของกรรมก�ร

	 คณะกรรมการดแูลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ทีจ่�าเป็นอย่างต่อเนือ่ง	มคีวามเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย	กฎเกณฑ์	มาตรฐาน	

ความเสี่ยง	และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	และสนับสนุนให้กรรมการ

เข้าอบรมหลกัสูตร	หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาทีจ่ดัอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เป็นต้น	โดยเลขานุการบริษัท	จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว

	 ในปี	2563	มีกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมการสัมมนาและเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	สรุปได้

ดังนี้

1.	ผศ.ดร.	ลลิตา	หงษ์รัตนวงศ์			 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

 

2.	นายสันทัด	สงวนดีกุล	 	 		 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 5.8 แผนพัฒน�เพื่อทดแทนตำ�แหน่งง�น

	 คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหาร

ที่เหมาะสมและพิจารณาแผนพัฒนาเพ่ือทดแทนต�าแหน่ง	 และสรรหาผู้บริหารระดับสูง	 (Succession	 Plan)	 โดยเฉพาะในต�าแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการ	และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯมีการวางแผน	สรรหา	คัดเลือก	และเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรเพ่ือทดแทนในต�าแหน่งงานหลักที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เมื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งนั้น	 ๆ	 ได้รับการแต่งตั้ง 

โยกย้าย	เกษียณอายุ	ลาออก	และส่งผลให้ต�าแหน่งนั้น	ๆ	ว่างลง

	 บริษัทฯมแีผนคดัเลอืกบคุลากรทีจ่ะเข้ามารับผดิชอบในต�าแหน่งงานบริหารทีส่�าคญัทกุระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ

ได้ผู้บริหารที่ดีและมีความสามารถ	 โดยมีคณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ท�าหน้าที่ในการกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหาร 

ระดับสูงของบริษัทฯ	 อันได้แก่กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการข้ึนไป	 เพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาอนุมัติ

ล�าดับ วันที่เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา โปรแกรมการอบรมและสัมมนา ผู้จัด

1 26	มีนาคม	2563 Application	of	AI,	InsurTech,	and	Real	Estate	

Technology

University	of	Pennsylvania

2 27	มีนาคม	2563 Modeling	Risk	and	Realities The	Wharton	School	of	 the	University	

of	Pennsylvania

3 28	มีนาคม	2563 What	is	Data	Science? IBM

4 12	พฤษภาคม	2563 The	Director	Briefing	:	COVID-19:	Business	

implications	and	the	“New	Normal”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)

5 27	พฤษภาคม	2563 Board	War	Room	Series	5:	Cybersecurity	

Enters	the	Boardroom

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)

6 3	สิงหาคม	2563 Director’s	 Briefing	 4	 #	 China	 Economic	

Outlook:	Pathway	to	Recovery

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)

7 5	สิงหาคม	2563 Director’s	Briefing	5	#	Changing	Consumer	

Behavior	in	a	post	COVID-19	world:	Where	

the	Board	should	focus

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)

8 13	สิงหาคม	2563 Director’s	Briefing	6	#	Corporate	Strategy 

Beyond	 the	 Crisis,	 a	 Chairman/Board	 

Perspective

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)

ล�าดับ วันที่เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา โปรแกรมการอบรมและสัมมนา ผู้จัด

1 16	พฤศจิกายน	2563 Merger	&	Acquisition	ประเด็นทาง	บัญชี	กฎหมาย	และภาษี ชมรมวาณิชธนกิจ
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	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯยังมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาท�างาน	 เช่น	 บุคลากรที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่มี 

ความรู้	ความสามารถ	และพัฒนาสร้างความพร้อมให้มโีอกาสเตบิโตก้าวหน้าข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหารในอนาคตได้	โดยผ่านข้ันตอนการประเมนิพนกังาน

ที่มีศักยภาพสูง	มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย	รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�า	และความรอบรู้ ในงานหลาย	ๆ	ด้าน

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

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	1.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งคณะ	และ	2.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย	ทั้งนี้	คณะกรรมการได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี	ซึ่งในการประเมินดังกล่าว	จะพิจารณาในเรื่องผลประกอบการของบริษัทฯด้วย	เพื่อให้สะท้อนถึง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	นอกจากนี้	ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	ที่ได้รับจากการประเมิน	บริษัทฯจะน�ามาใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิผล

ของการท�างานของคณะกรรมการบริษัทฯ

 5.9.1 ก�รประเมินผลปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังนี้	

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังได้ก�าหนดหัวข้อที่ใช้ ในการประเมินคณะกรรมการ	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 5	 หมวดหลักด้วยกัน	 ได้แก	่ 

1.	ผลประกอบการในรอบปี	 	 2.	 บทบาท	หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 3.	 การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในที่

ประชุมกรรมการ	4.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	และ	5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

 5.9.2 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดให้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน

เช่นเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ	 อย่างไรก็ตาม	 หัวข้อที่ใช้ ในการประเมินและน�้าหนักที่ก�าหนดส�าหรับแต่ละหัวข้อจะ 

แตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	ดังกล่าว

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

	 คณะกรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯพิจารณา	การประเมนิดงักล่าวจะใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกันกับการประเมนิคณะกรรมการบริษัทฯทัง้คณะและคณะกรรมการชุดย่อย		นอกจากนี ้

หัวข้อที่ใช้ ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น	 7	 หมวดหลักด้วยกัน	 ได้แก่	 1.	 ผลการปฏิบัติงานระหว่างปี	 2.	 วิสัยทัศน์และการก�าหนดกลยุทธ	์ 

3.	 การปฏิบัติได้ตามกลยุทธ์	 4.	 ด้านทรัพยากรบุคคลและการสืบทอดต�าแหน่ง	 	 5.	 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	 6.	 การบริหารงานและ 

ความสัมพันธ์กับบุคลากร	7.	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

 5.9.4 ก�รประเมินผลง�นผู้บริห�รระดับสูง และสำ�หรับทั้งองค์กร

	 คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานผู้บริหาร 

ระดับสูง	และหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส�าหรับทั้งองค์กร

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

 นโยบ�ยค่�ตอบแทนของกรรมก�ร 

	 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	มีหน้าที่พิจารณานโยบาย	โครงสร้าง	และค่าตอบแทน	

ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ 

ขออนุมัติ	 โดยค่าตอบแทนของกรรมการมีความสอดคล้องกับประสบการณ์	 ภาระหน้าที่	 ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ 

คะแนน	(%) เกณฑ์ที่ได้ ค�าจ�ากัดความ

90-100 ดีเลิศ มีมาตรฐานและผลงานที่สูงมาก	ไม่จ�าเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน	หรือปรับปรุงเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น

80-89 ดีเกินความคาดหวัง มีมาตรฐานและผลงานที่สูงเกินความคาดหวัง

70-79 ดีเทียบเท่าความคาดหวัง มีมาตรฐานและผลงานที่ดีตามความคาดหวัง

60-69 พอใช้ มีมาตรฐานและผลงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	แต่ต่�ากว่าความคาดหวัง	

สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

ต่�ากว่า		60 ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน มีมาตรฐานต่�ากว่าความเพียงพอในการด�าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง	ควรปรับปรุงอย่าง

เร่งด่วน
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(accountability	and		responsibility)	รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน	และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่	และความ

รับผดิชอบในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิม่ในอตัราทีเ่หมาะสม	และเทยีบเคยีงได้กับระดบัทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกัน	โดยผูถื้อหุน้

เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ			

นโยบ�ยค่�ตอบแทนผู้บริห�ร และ พนักง�น

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ	 และก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ	 และโครงสร้างค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย	 โดยโครงสร้างค่าตอบแทนของ	 CEO	 ผู้บริหาร	 และพนักงานจะอยู่ในรูป 

เงินเดือนและโบนัส	 การปรับขึ้นเงินเดือนและให้โบนัสพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน	 รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ	 และ

การขึ้นเงินเดือนและให้โบนัสของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

คณะกรรมก�รชุดย่อย

	 	 ณ	 วันที่	 	 31	 ธันวาคม	 2563	 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ	 มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด	 5	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริหาร	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

 (ก)  คณะกรรมก�รบริห�ร				ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ซึ่งมีรายนาม	ดังนี้

หมายเหตุ:	 	 *	 นายประหยัด	 ฐิตะธรรมกุล	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2563	 

	 	 						เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2563	แทนนายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระ

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

	 1.	ก�ากับดูแล	 และให้ค�าปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ	 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการ 

	 	 บริษัทฯก�าหนด

	 2.	พิจารณาวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และแผนธุรกิจ	ร่วมกับกรรมการผู้จัดการก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

	 3.	พิจารณางบลงทุนประจ�าปีร่วมกับกรรมการผู้จัดการก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ	

	 4.	พิจารณางบลงทุนที่เกินกว่าวงเงินที่กรรมการผู้จัดการมีอ�านาจอนุมัติ	แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่คณะกรรมการก�าหนด

	 	 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมในปี	2563	จ�านวน	15	ครั้ง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม	

/	การประชุมทั้งหมด	

(ครั้ง)

หมายเหตุ

1.	นายเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์ 15/15

2.	นางสุวิมล								 ชยวรประภา 15/15

3.	นายประหยัด						ฐิตะธรรมกุล 9/9 นายประหยัด	 ฐิตะธรรมกุล	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและ

กรรมการบริหาร	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2563	

เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2563	แทนนายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	

ซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระ	ทั้งนี้	ในปี	2563	นายประดิษฐ	

รอดลอยทุกข์	ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	จ�านวน	

6	ครั้ง

1.	นายเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ

2.	นางสุวิมล									ชยวรประภา กรรมการบริหาร

3.	นายประหยัด						ฐิตะธรรมกุล* กรรมการบริหาร
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อำ�น�จอนุมัติของกรรมก�ร

 หม�ยเหตุ		*		รายการนอกเหนือจากที่ระบุมานี้		ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร	ยกเว้นงบด�าเนินการ	ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

	 	 	 									กรรมการผู้จัดการ

 (ข)  คณะกรรมก�รตรวจสอบ					ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ซึ่งมีรายนาม	ดังนี้

 หมายเหต	ุ:		*	นายสันทดั	สงวนดกุีล	ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2563 

		 	 	 	 	 เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2563	แทนนายชัชวลิต	สรวารี	ซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 ซ่ึงมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 	 มีความรู้และ

ประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้	 	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทาง 

การเงินของบริษัทฯ	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 และระบบบริหารความเสี่ยงให้มีความรัดกุม	 เหมาะสม	 ทันสมัย	 และมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติตามนโยบาย		ระเบียบข้อบังคับ	ตลอดจนกฎหมาย		ระเบียบปฏิบัติ	และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล	และจัดท�ารายงานหรือให้

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่ออนุมัติ		หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 1.	สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

	 2.	พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ส�าคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

	 3.	สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	 ให้มีความเหมาะสมและม ี

	 	 ประสทิธิภาพ	รวมถึงการน�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง	แก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่�าคัญและจ�าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ

	 	 3.1		สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของบริษัทฯ

	 	 3.2		สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร	 รวมถึงการสอบทานความเห็นฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็น 

	 	 	 	 การตรวจสอบที่มีการเสนอและรายงานไว้

	 	 3.3		สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ากับ	รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	ฝ่ายกฎหมาย)	ให้มั่นใจตามสมควร 

	 	 	 	 ว่าบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ	 กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	 และ/หรือ 

	 	 	 	 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 3.4	 พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เก่ียวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 และฝ่าย 

	 	 	 	 ตรวจสอบภายใน	 เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	 รวมทั้งติดตามผล 

	 	 	 	 การด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

	 	 3.5	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารเป็นการเฉพาะ	 รวมถึงการ	 เสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ 

	 	 	 	 รายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็น	รวมถึงการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้	โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ประเภทเรื่องที่อนุมัติ*

วงเงินอ�านาจอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ

1.	การอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภท

		(เงินฝากธนาคาร	พันธบัตร	หุ้น	หุ้นกู้	สินเชื่อ	ฯลฯ)		

คณะกรรมการลงทุนเป็นผู้พิจารณา	ซึ่งคณะกรรมการลงทุนประกอบด้วย

ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	การลงทุน

2.	การอนุมัติซื้อทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

		และสังหาริมทรัพย์

ไม่เกิน	5	ล้านบาท ไม่เกิน	20	ล้านบาท เกิน		20	ล้านบาท

3.	การอนุมัติค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการที่อยู่นอกเหนือจาก		

		งบลงทุน	(Investment	Budget)	ที่ได้รับอนุมัติจาก

		คณะกรรมการบริษัทฯแล้ว	

ไม่เกิน	5	ล้านบาท ไม่เกิน	20	ล้านบาท เกิน		20	ล้านบาท

1.	นายวีระชัย								งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	ผศ.ดร.	ลลิตา					หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

3.	นายสันทัด									สงวนดีกุล* กรรมการตรวจสอบ			

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ:																									นายอมรศักดิ์	ศรีมงคลชัย
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	 4.	พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ			

	 5.	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง	หรือรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

	 	 ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

	 6.	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ในการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายใน

	 7.	พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 ถอดถอนและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 เพ่ือให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าที่ 

	 	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

	 8.	ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีเพ่ือรับทราบผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน	และหารือเก่ียวกับประเดน็ปัญหาทีอ่าจพบการปฏบิตัหิน้าที ่

	 	 ของผู้สอบบัญชี	รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 9.	สอบทานว่าบริษัทฯมีกระบวนการควบคุมและมาตรการก�ากับดูแลที่จ�าเป็นเพียงพอเพ่ือให้ได้รับความเช่ือมั่นว่าบริษัทฯ	 มีการถือปฏิบัต ิ

	 	 ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแลต่าง	ๆ	อย่างมีประสิทธิผลซึ่งรวมถึง

	 	 	 9.1		 การจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	 ๆ	 มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท�า 

	 	 	 	 	 อันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนดด้านจริยธรรมและนโยบายต่อต้าน 

	 	 	 	 	 การคอร์รัปชั่น							

	 	 	 9.2		 การจัดให้มีกระบวนการเพ่ือให้สร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯ	 มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการ 

	 	 	 	 	 ด�าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

	 10.	สอบทานและประเมนิกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอและเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ	เมือ่มกีารแก้ไข

	 11.	จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ซ่ึงรายงานดงักล่าว	ต้องลงนามโดยประธาน 

	 	 	คณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้

	 	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

	 	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 	 	 •	 ความเหน็เก่ียวกับการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

		 	 	 	 กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยัและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั	และกฎหมาย 

	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 	 •	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 12.		 ในการปฏิบัติหน้าที่	หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การทุจริตรวมถึงพฤติการณ์อันควรสงสัย 

	 	 		 ที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการทุจริต	 หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให ้

	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือด�าเนินการปรับปรุงภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 

			 	 	 เห็นสมควร	รวมถึงรายงานต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.ในกรณีที่เข้าองค์ประกอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 13.		ปฏิบัติงานอื่นตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ ในกฎบัตร	 หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมาย 

	 	 	 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 คณะกรรมการตรวจสอบ		มีการประชุมในปี	2563		จ�านวน	11	ครั้ง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

 (ค)  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง				ประกอบด้วยกรรมการ	2	ท่าน	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	และผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึ่งมีรายนาม	ดังนี้

หมายเหตุ	:	
/1
	นายสันทัด	สงวนดีกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2563 

		 	 	 		เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2563	แทนนายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระ	

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี

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

1.	ก�าหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสีย่ง	เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือพจิารณาอนมุตั	ิโดยครอบคลมุประเภทความเส่ียง	ดงัต่อไปนี้

	 1.1	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

	 1.2	ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

	 1.3	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 1.4	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 1.5	ความเสี่ยงด้านตลาด

	 1.6	ความเสี่ยงด้านเครดิต

	 1.7	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

	 1.8	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 1.9	ความเสี่ยงด้านมหันตภัย

	 1.10	ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล

2.		ประเมินความเพียงพอ	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	 และจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�าอย่างน้อย 

	 ไตรมาสละหนึ่งครั้ง	 เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง	และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการ 

	 บริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

1.	นายสันทัด									สงวนดีกุล
/1

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

2.	นายประหยัด						ฐิตะธรรมกุล							 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

3.	นางวีณา											นิรมานสกุล								 กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	นายธารา										วนลาภพัฒนา			 กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.	นายอมรศักดิ์						ศรีมงคลชัย								 กรรมการ	และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	

(ครั้ง)

หมายเหตุ

1.	นายวีระชัย					งามดีวิไลศักดิ์ 11/11

2.	ผศ.ดร.	ลลิตา	หงษ์รัตนวงศ์ 11/11

3.	นายสันทัด					สงวนดีกุล 6/6 นายสันทัด	 สงวนดีกุล	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ	 ตามมติที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2563	

แทน	นายชัชวลิต	 สรวารี	 ที่ครบก�าหนดออกตามวาระ	

ทั้งนี้	ในปี	2563	นายชัชวลิต	สรวารี	ได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน	5	ครั้ง
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	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมในปี	2563	จ�านวน	5	ครั้ง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน

สรุปได้ดังนี้	

 (ง)  คณะกรรมก�รลงทุน	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	การลงทุน	ซึ่งมีรายนาม	ดังนี้

 ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รลงทุน

	 1.	ก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุน	 แผนการจัดสรรเงินลงทุน	 (Asset	 Allocation)	 แผนการลงทุน	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 และ 

	 	 ระเบียบ	วิธีปฏิบัติการลงทุนของบริษัทฯ

	 2.	ก�ากับดูแลกระบวนการตัดสินใจการลงทุน	

	 3.	ก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน	และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย	

	 4.	ก�ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ	

	 5.	ก�ากับดูแลระบบงาน	บุคลากร	และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ

	 6.	บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 7.	รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างสม�่าเสมอ

	 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมในปี	2563	จ�านวน	8	ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการลงทุนแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้	

 หมายเหต	ุ:		 นายประดิษฐ	 รอดลอยทุกข์	 ครบก�าหนดออกตามวาระกรรมการบริษัทฯ	 และพ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการลงทุนเมื่อวันที	่ 

	 	 	 	 25	มิถุนายน	2563	ทั้งนี้	ในปี	2563	นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน	จ�านวน	4	ครั้ง

1.	นายเรืองวิทย์						ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการลงทุน

2.	นายเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการลงทุน

3.	นางสุวิมล										ชยวรประภา กรรมการลงทุน

4.	นายธารา										วนลาภพัฒนา กรรมการลงทุน

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมายเหตุ

1.	นายเรืองวิทย์				ดุษฎีสุรพจน์ 8/8

2.	นายเรืองเดช					ดุษฎีสุรพจน์ 5/8

3.	นางสุวิมล							ชยวรประภา 8/8

4.	นายธารา								วนลาภพัฒนา 8/8

รายชื่อ

การเข้าร่วมประชุม	/	

การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

หมายเหตุ

1.	นายสันทัด						สงวนดีกุล 2/2 นายสันทัด	สงวนดีกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2563	

เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2563	แทนนายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์																

ซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระ	ทั้งนี้	ในปี	2563	นายประดิษฐ	 

รอดลอยทุกข์	ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

จ�านวน	3	ครั้ง

2.	นายประหยัด				ฐิตะธรรมกุล							 5/5

3.	นางวีณา								นิรมานสกุล							 4/5  

4.	นายธารา							วนลาภพัฒนา						 5/5

5.	นายอมรศักดิ์				ศรีมงคลชัย 5/5
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 (จ)  คณะกรรมก�รสรรห�  ค่�ตอบแทน  และบรรษัทภิบ�ล 	ประกอบด้วยกรรมการ	5		ท่าน	ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

 หมายเหตุ	 :	*	ผศ.ดร.	ลลิตา	หงษ์รัตนวงศ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

	 	 	 	 	บริษัทฯ	ครั้งที่	4/2563	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2563	แทนนายชัชวลิต	สรวารี	ซึ่งครบก�าหนดออกตามวาระ

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

	 	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภบิาลมหีน้าทีพิ่จารณาและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการสรรหา	การพิจารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	ตลอดจนนโยบายด้านบรรษัทภิบาล	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	แล้วแต่

กรณี

 บทบ�ทและหน้�ที่

1. ด้�นสรรห�

	 •	 พิจารณาหลักเกณฑ์	วิธีการ	และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ	พิจารณา

	 •	 สร้างความมั่นใจว่า	บริษัทฯ	มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ	และมีความต่อเนื่อง

2. ด้�นค่�ตอบแทน

	 •	 พิจารณานโยบาย	 โครงสร้าง	 และค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ	ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	

	 •	 พิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการผู้จัดการ	

	 •	 พิจารณาการขึ้นเงินเดือน	และโบนัสโดยรวมของบริษัทฯ	

3. ด้�นบรรษัทภิบ�ล

	 •	 พิจารณานโยบายด้านบรรษัทภิบาล	และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	และจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้มาตรฐาน

	 •	 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯและหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับ 

	 	 ดูแลตามกฎหมาย

	 	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล	มีการประชุมในปี	2563	จ�านวน		3	ครั้ง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

สรรหาฯ	แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้	

1.	นายเรืองวิทย์					ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

2.	นายเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

3.	นายวีระชัย								งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

4.	นางอัญชุลี								คุณวิบูลย์																	 กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

5.	ผศ.ดร.	ลลิตา					หงษ์รัตนวงศ/์*           กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม	/	

การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

หมายเหตุ

1.	นายเรืองวิทย์				ดุษฎีสุรพจน์ 	3/3

2.	นายเรืองเดช				ดุษฎีสุรพจน์ 3/3

3.	นายวีระชัย						งามดีวิไลศักดิ์ 3/3

4.	นางอัญชุลี							คุณวิบูลย์	 3/3

5.	ผศ.ดร.	ลลิตา				หงษ์รัตนวงศ์        1/1 ผศ.ดร.	 ลลิตา	 หงษ์รัตนวงศ์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา	

ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทคร้ังที่	 4/2563	 เมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	 2563	 แทน 

นายชัชวลิต	 สรวารี	 ซ่ึงครบก�าหนดออกตามวาระ	 โดยใน 

ปี	 2563	 นายชัชวลิต	 สรวารี	 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สรรหาฯ	2	ครั้ง
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 ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

 (1) กรรมก�รอิสระ 

	 คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนดนิยามความเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน	ดังนี้

	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ	

	 	 อิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

	 2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 หรือ 

	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับต�าแหน่ง				

	 3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น	บิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และ 

	 	 บุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม		หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 

	 	 กรรมการ		ผู้บริหาร		หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

	 4.	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง	 

	 	 การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

	 	 กับบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว	มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 

	 	 วันที่เข้ารับต�าแหน่ง

			ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	ให้หมายความรวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์	 รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการกู้หรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้

สินทรัพย์	 เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึง	พฤติการณ์อื่น	 ท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์	ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่	ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

	 5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู ่

		 	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับต�าแหน่ง

	 6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ 	ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมาย	หรือทีป่รึกษาทางการเงนิ	ซ่ึงได้รับค่าบริการ 

	 	 เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม		

	 	 หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีเ่ข้ารับต�าแหน่ง

	 7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือ 

	 	 เป็นกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รึกษา	ทีรั่บเงินเดอืนประจ�า	หรือถือหุน้เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมด 

	 	 ของนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	

	 9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการอสิระมกีารด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกิน	9	ปี	หรือ	3	วาระตดิต่อกัน	นบัจากวันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป		คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วนและ

สมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว

 (2) ก�รสรรห�กรรมก�ร

คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 	 มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตาม

วาระหรือในกรณีอื่น	 ๆ	 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา	 เพ่ือเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป	 โดยคณะกรรมการ 

สรรหาฯ	จะพจิารณาจากทกัษะทีจ่�าเป็นทีย่งัขาดอยู่ในคณะกรรมการ	รวมทัง้พจิารณาความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านทีจ่�าเป็นต้องมีในคณะกรรมการ 

โดยจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่	 ทั้งนี้	 บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีประวัติการท�างานโปร่งใส	 ไม่ด่างพร้อย		 

มีวิสัยทัศน์		และมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 •	 มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

	 •	 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	

	 •	 ยึดมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
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	 	 	 	 	 ส�าหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น	 โดยหลักแล้ว	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอช่ือบุคคล	 เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ตามที่เห็นสมควร	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล	 ที่ได้รับการเสนอดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 และ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป	

	 ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภบิาล	จะไม่รับพิจารณารายช่ือ		ผูด้�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน

ตั้งแต่	5	บริษัทขึ้นไป

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ	 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ

เหมาะสม	 เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ	 ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ	พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.smk.co.th

	 ตามข้อบังคับบริษัทฯ	 ก�าหนดให้	 	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 แต่มิได้ระบุจ�านวนกรรมการสูงสุดไว้	 และกรรมการไม ่

น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย	 โดยกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้	 และในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	ใน	3	หรือจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

 ก�รเลือกตั้งกรรมก�รบริษัทฯ กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ	หนึ่งเสียง

	 (2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	 (1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว	 หรือ	 หลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะแบ่ง 

	 	 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 (3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 

	 	 เลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน	เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 

	 	 เลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

	 (1)	 ตาย

	 (2)	 ลาออก

	 (3)	 ขาดคุณสมบัติ		หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535

	 (4)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		และมีหุ้น	

	 	 	 นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 (5)	 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

กรรมก�รที่ม�จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ปร�กฏร�ยละเอียดดังนี้

หมายเหตุ	:			 	ในวันที	่15	พฤศจกิายน	2559	ผูถื้อหุ้นกลุม่ตระกูลดษุฎสุีรพจน์	ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวโดยการโอนหุ้นทีถื่ออยู่ 

	 	 	 	 บางส่วนให้แก่	บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(“ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง”)	และ	SMK	Holding	Limited	(“SMK	Holding”)	และ 

	 	 	 	 การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ	โดย	ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง	และ	SMK	Holding	จากการโอนหุ้นดังกล่าว	ส่งผลให้	ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง 

		 	 	 	 และ	 SMK	 Holding	 ถือหุ้นของบริษัทฯทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	 25.02	 และ	 ร้อยละ	 1	 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

		 	 	 	 ตามล�าดับ	และส่งผลให้ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

กลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ		วันที่		27	พฤษภาคม	2563
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563		

จ�านวนกรรมการบริษัทฯ

ที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม
จ�านวนหุ้นที่ถือ %

1.	ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 124,642,060 62.32 4	ท่าน

2.	Mindo	Asia	Investments	Limited 21,750,000 10.88 1	ท่าน

3.	LeapFrog	Thailand	Holdings	Limited 21,749,990 10.87 -
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 (3) ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูง

	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์	วิธีการ	และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 --	บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย	--

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส�าคัญในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยได้ก�าหนดนโยบายดังกล่าวไว้ ในจริยธรรมทางธุรกิจซ่ึงเปิดเผยไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนได้ตระหนักและยึดถือปฏิบัติ	 โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้	

ดังนี้

	 1.	ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	ต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	อย่างน้อย		1	วัน	ล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย	โดย 

	 	 ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับแจ้ง	เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบต่อไป

	 2.	กรรมการและผู้บริหาร	 มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ	 ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 ภายใน	 3	 วันท�าการ	 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

	 	 หลักทรัพย์	 และให้แจ้งเลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลง	 สรุปจ�านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็น 

	 	 รายบุคคล	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งถัดไป	

	 3.	ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	น�าข้อมูลงบการเงิน	หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ		เปิดเผย 

	 	 ต่อบคุคลภายนอกหรือผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่ก่ียวข้อง	และห้ามท�าการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในช่วง	1	เดอืน	ก่อนทีข้่อมลูงบการเงนิหรือข้อมลูอืน่ทีม่ผีล 

	 	 กระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ	จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	และต้องไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ	จนกว่าจะพ้นระยะเวลา	24	ช่ัวโมง	 

	 	 นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว	

	 4.	ก�าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในเรื่องการปกป้องรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของหน่วยงานด้านการลงทุนอย่างถูกต้อง	โดยกรรมการ 

	 	 ผูบ้ริหาร	และพนกังานทีเ่ก่ียวข้อง	มหีน้าทีต้่องปฏบิตัติามหลกัการรักษาความลบัของข้อมลูและป้องกันการร่ัวไหลของข้อมลูไปยงับคุคล 

	 	 ที่ไม่เกี่ยวข้อง	และไม่น�าข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
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ก�รถือหลักทรัพย์ และก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�ร และ ผู้บริห�ร บริษัท  สินมั่นคงประกันภัย  จำ�กัด  (มห�ชน)

 • กรรมก�ร

 

หมายเหตุ	:				ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ดังตารางข้างต้น	เป็นข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ

รายชื่อ
จ�านวนหุ้นที่ถือ

	ณ	วันที่	1/1/2563

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม	/	(ลด)

จ�านวนหุ้นที่ถือ	ณ		วันที่

31/12/2563

จ�านวนหุ้น

ที่ถือ

สัดส่วนจากหุ้นที่ออก

และเรียกช�าระแล้ว

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -

3.		นางสุวิมล										ชยวรประภา 14,267,540 - 14,267,540 7.13%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4.	นางอัญชุลี											คุณวิบูลย์ 14,791,240 - 14,791,240 7.40%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5.	นางสาวองค์อร						สมประสงค์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6.	นายวีระชัย										งามดีวิไลศักดิ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7.	นางสาวถนอมศรี				สินสุขเพิ่มพูน 24,650 - 24,650 0.012%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8.	ผศ.ดร.	ลลิตา							หงษ์รัตนวงศ์		 - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9.	นายประหยัด								ฐิตะธรรมกุล 3,650 - 3,650 0.002%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10.	นายสันทัด									สงวนดีกุล - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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 • ผู้บริห�ร

 หม�ยเหตุ	:			ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ดังตารางข้างต้น	เป็นข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 (1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	ที่บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ได้รับจากบริษัทฯ	ในรอบบัญชีปี	2563	เท่ากับ	2,050,000	บาท

	 (2)	ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

	 ค่าธรรมเนยีมการสอบทานและตรวจสอบรายงานเก่ียวกับ	Risk-Based	Capital	Framework	(RBC)	ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนด	ส�าหรับงวด	30	มิถุนายน	2563	และ	31	ธันวาคม	2563	รวมเท่ากับ	600,000	บาท

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

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มุ่งพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือสะท้อนถึงระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส	 

มีประสิทธิภาพ	 เสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ท�าหน้าที่พิจารณานโยบายด้านบรรษัทภิบาล	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	จริยธรรมทางธุรกิจ

ที่ได้มาตรฐาน	รวมถึงพิจารณาทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(CG	Code)	ที่ออกโดยคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อน�ามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ	

	 อย่างไรก็ด	ีมแีนวปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่บีางประการ	ทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ	ยงัไม่สามารถน�ามาปฏบัิตไิด้	ซ่ึงมรีายละเอยีด

และค�าชี้แจง	ดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนหุ้นที่ถือ

	ณ	วันที่	1/1/2563

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม	/	(ลด)

จ�านวนหุ้นที่ถือ	ณ		วันที่

31/12/2563

จ�านวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนจากหุ้นที่ออก

และเรียกช�าระแล้ว

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

1.	นางวีณา									นิรมานสกุล 31,000 - 31,000 0.016%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2.	นายสุริยนต์						เจริญเศรษฐกุล - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

1.	นายนุสนธิ								นิลวงศ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2.	นายสุรพงศ์						วงษ์โสภณากุล 3,100 - 3,100 0.002%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3.	นางสาวมนทรัตน์	นาวารัตน์ 2,430 - 2,430 0.001%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4.	นายธารา									วนลาภพัฒนา -	 - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5.	นายชาญยุทธ					แสงแดง 2,740 - 2,740 0.001%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6.	นางเอมอร								ชูโต - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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1. คณะกรรมก�รสรรห�และค่�ตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมก�รอิสระเป็นส่วนใหญ่ 

	 การที่คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	(คณะกรรมการสรรหาฯ)	ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่	ไม่ได้

เป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีด่ขีองคณะกรรมการชุดนีแ้ต่อย่างใด	เนือ่งจากคณะกรรมการสรรหาฯ	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นกลางและเป็นธรรม	

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย	ตลอดจน	stakeholders	ความเห็นของกรรมการมีความหลากหลายและเป็นอิสระแก่กัน	 

น�าไปสู่การตัดสินใจที่ดีตามหลักมาตรฐานของอุตสาหกรรมประกันภัยและบริษัทจดทะเบียน	 สามารถตรวจสอบได้จากรายงานการประชุม	 

นอกจากนี้	 บริษัทฯได้รับคะแนน	 CG	 จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย	ที่สูงน่าพอใจอย่างต่อเนื่อง

2. คณะกรรมก�รควรจัดให้มีก�รประเมินผลง�นกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล รวมถึงเปิดเผยหลักเกณฑ์ และกระบวนก�รในก�รประเมิน

	 คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย	มีการประเมินผลงานคณะกรรมการเป็นคณะ	ไม่มีการประเมินเป็นรายบุคคล	เนื่องจาก 

มีความเห็นว่า	การประเมินเป็นคณะเป็นแนวทางและวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว	การท�างานของคณะกรรมการเป็นลักษณะการ

ปฏิบัติงานแบบ	collective	deliberation		คือ	พิจารณาความเห็นที่หลากหลายของกรรมการร่วมกัน	เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุด	นอกจากนี้	

เป็นที่น่าสังเกตว่า	 การประเมินเป็นรายบุคคลของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยผลการประเมินมักปรากฏว่าคะแนนประเมินของแต่ละบุคคล

ใกล้เคียงกันมาก	ไม่มีความแตกต่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของคุณภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริง	ดังนั้น	การประเมินเป็นรายบุคคลอาจ

ไม่สามารถบอกผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่แท้จริงได้	และอาจไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทยซึ่งมักเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกัน	ท�าให้การประเมิน

รายบุคคลเป็นการประเมินที่ไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ

3. ประธ�นกรรมก�รของบริษัทควรเป็นกรรมก�รอิสระ

	 ปัจจุบัน	ประธานกรรมการของบริษัทฯ	คือ	นายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์		ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากครอบครัวดุษฎีสุรพจน์ถือหุ้น

บริษัทฯสัดส่วนร้อยละ	62.32	บริษัทฯมีความเห็นว่า	การที่ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระหรือไม่	ไม่ใช่ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการปฏิบัติ

หน้าที่ที่ดีของประธานกรรมการแต่อย่างใด	นอกจากนี้	คณะกรรมการยังไม่เคยได้รับทราบถึงผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถือได้ที่สามารถสรุป

ได้ชัดเจนว่า	ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าประธานกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ	

		 ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทฯไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	 แต่ประธานกรรมการได้ ให้ความส�าคัญกับเร่ืองบทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในฐานะผูน้�าทีส่ร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยนื	เร่ือง	Corporate	Governance	และให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่าง

เท่าเทียมกัน	ดังปรากฏว่า	บริษัทฯ	มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	มีงบแสดงฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง	มีอัตราผลตอบแทนต่อทุนในอัตราที่ 

น่าพอใจ	และบริษัทฯได้รับคะแนน	CG	ในส่วนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันร้อยละ	99	ในปี	2563
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบ�ยภ�พรวม 

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคญัในการสร้างความเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยนืแก่กิจการ	ค�านงึถึงสิทธขิองผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุม่	ตลอดจนมคีวามรับผดิชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม		บริษัทฯส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้ง	

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม		

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

	 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 บริษัทฯจึงได้ก�าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ	 

เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จลุล่วง	ด้วยความสุจริต	

แนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	มีดังนี้

	 •	บริษัทฯเสริมสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว	พร้อมทั้ง	สนับสนุน 

	 	 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิข้ันพ้ืนฐาน	 บริษัทฯ	 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพ่ือให ้

	 	 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯได้	และจัดให้มีส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์	เพื่อท�าหน้าที่ดูแลประสานงานกับผู้ถือหุ้น

	 •	บริษัทฯ	 มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	 พร้อมทั้งให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 

	 	 ทีถู่กต้องเพยีงพอ	เพ่ือให้ลกูค้ามข้ีอมลูในการตดัสินใจ	และจดัให้มช่ีองทางและกระบวนการให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับผลติภณัฑ์ 

	 	 และบริการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	

	 •	บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค	ไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ	เพศ	ศาสนา	อายุ	หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ	

	 	 การปฏบิตังิาน	มกีารก�าหนดนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดกิารของพนกังานทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม	พร้อมทัง้	จดัให้มกีารฝึกอบรม 

		 	 ให้ความรู้	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ

	 •	บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อคู่ค้า	 และเจ้าหนี้	 ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม	 ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญา	 หรือเงื่อนไขต่างๆ	 ที่มีกับคู่ค้าและ 

	 	 เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

	 •	บริษัทฯมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 โปร่งใส	 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี	 ถูกต้อง 

	 	 ตามข้อกฎหมาย	 และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพ่ือผลประโยชน์ 

	 	 ทางธุรกิจของบริษัทฯ	ตลอดจนไม่กระท�าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

	 •	บริษัทฯไม่สนับสนุนการกระท�าใดที่เป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย	 หรือเคร่ืองหมายทางการค้า	 ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก 

	 	 ทรัพย์สินทางปัญญา	โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ

2. กิจกรรมต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น     

	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยมีอุดมการณ์ ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

และมีคุณธรรม	 ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณที่บริษัทฯ	 ก�าหนดไว้

เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	 ตามที่บริษัทฯ	 ได้ประกาศเจตนารมย์กับแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	ในปี	2561	และยังคงปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

	 •	จัดท�าหนังสือเพ่ือขอความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันของบริษัทฯ	 ต่อคู่ค้า	 และผู้ ให้บริการ	 ผ่านส่ือ 

	 	 ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

	 •	จัดให้มีการอบรมในเร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเพ่ือปลูกฝังพนักงานเก่ียวกับเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและช้ีให้เห็นวัฒนธรรมที่ต้อง 

	 	 ตระหนักและยึดถือปฏิบัติและเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านจิตใจให้มีคุณธรรม	 ทั้งยังสามารถท�าให้เกิดจิตส�านึกที่ดีอันส่งผลต่อการ 

	 	 เกิดความซื่อสัตย์สุจริต

	 •	จัดให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ	ตาม	จริยธรรมทางธุรกิจ	เพื่อเป็นการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

	 •	ก�าหนดให้มีระเบียบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้มีอ�านาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบ	โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน		

	 	 รวมทั้งกระบวนการควบคุมภายในเพื่อติดตามดูแลและควบคุมระบบการรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 รวมถึง 

	 	 ปรับปรุงกระบวนการท�างานของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

	 •	จัดให้มีช่องทางการสื่อสารส�าหรับแจ้งเบาะแส		มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่ได้รับแจ้ง 

	 	 อย่างเป็นธรรม		
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ก�รป้องกันก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น  

	 ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นนั้น	เป็นภัยร้ายแรงที่ท�าลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม	รวมทั้งก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	บริษัทฯ	จึงยึดมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	โดยได้ ให้ความส�าคัญในการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงพิจารณาก�าหนด	

	 1.	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 2.	แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	เรื่อง	การให้/รับ	ของขวัญ	ของก�านัล	การเลี้ยงรับรอง	หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 3.	แนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแส	การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 4.	มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 5.	คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ		กรรมการ		ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ		ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

การทุจริตคอร์รัปชั่น	และเพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ	อันรวมไปถึงกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้เกี่ยวข้อง	ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้หรือรับ

สินบนและการคอร์รัปชั่น	โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์	www.smk.co.th		และ	ระบบ	Intranet	ของบริษัทฯ			

ม�ตรก�รคุ้มครองและรักษ�คว�มลับของผู้ร้องเรียน

	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระท�าโดยเจตนาสุจริต	บริษัทฯจะปกปิดชื่อ	ที่อยู่	หรือข้อมูลใด	ๆ 	ที่สามารถระบุ

ตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูลได้	และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	โดยจ�ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการ

ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ทีจ่ะเข้าถึงข้อมลูดงักล่าวได้	ทัง้นี	้ผู้ได้รับข้อมลูจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน	มหีน้าทีเ่ก็บข้อมลู																

ข้อร้องเรียน	 และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	 ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง	 เว้นแต่

เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

ก�รดำ�เนินก�รเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับก�รคอร์รัปชั่น

	 1.	รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการคอร์รัปชั่น

	 2.	ประมวลผล	 กลั่นกรองข้อมูล	 และ	 ก�าหนดมาตรการเพ่ือพิจารณาข้ันตอน	 วิธีการจัดการ	 ในแต่ละเร่ืองและด�าเนินการแก้ไขอย่าง 

	 	 เหมาะสม

	 3.	รายงานผลให้ผูร้้องเรียน	ผูถู้กร้องเรียน	ผู้ ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนหรือบคุคลอืน่	ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมทราบ 

	 	 โดยกรรมการผู้จดัการ	และ/หรือกรรมการตรวจสอบ	จะตดิตามผลความคบืหน้าเป็นระยะ	กรณทีีเ่ป็นเร่ืองก่อความเสียหายต่อบริษัทฯอย่างม ี

	 	 นัยส�าคัญ	 คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการ	 จะต้องรายงานข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

	 	 รับทราบ

ช่องท�งก�รรับเรื่องร้องเรียน 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สามารถร้องเรียน		แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	หรือแสดง

ความคิดเห็นต่าง	ๆ	ได้	โดยผ่านช่องทางของบริษัทฯ	ดังนี้

		 1.	ทางโทรศัพท์	ที่หมายเลข

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

	 2.	ทางเว็บไซต์ของบริษัท	www.smk.co.th	

	 3.	กรอกแบบฟอร์ม	แสดงความคิดเห็น	ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

	 4.	ทางไปรษณีย์	โดยจ่าหน้าซองถึง

	 	 	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 •	กรรมการผู้จัดการ

	 	 	 •	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 โดยส่งม�ต�มที่อยู่ ดังนี้

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 เลขที่	313	ถนน	ศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
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3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน 

	 บริษัทฯตั้งมั่นอยู่บนหลักของความเสมอภาคและเสรีภาพ	 เคารพในสิทธิศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด

ด้วยเร่ืองเช้ือชาติ	 สีผิว	 ศาสนา	 เพศ	 อายุ	 หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน	 บริษัทฯส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน	 

ตลอดจนสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามขอบเขตอ�านาจที่เอื้ออ�านวย

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด	ๆ	ในเรื่องการจ้างงาน	และไม่มีข้อจ�ากัดด้วยเรื่อง

เชื้อชาติ	สีผิว	ศาสนา	เพศ	อายุ	หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน	พร้อมทั้ง	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ส�าหรับพนักงาน	โดย

พนักงานที่ประสบปัญหาในเร่ืองต่าง	 ๆ	 สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาของตนได้โดยตรง	 หรือผ่านช่องทางผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	นอกจากนี้	บริษัทฯยังมีการจัดท�าข้อบังคับด้านแรงงานที่มีมาตรฐาน	และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน

4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

	 บริษัทฯให้ความส�าคญักับพนกังานโดยถือว่าพนกังานคอืทรัพยากรส�าคญัทีม่ส่ีวนช่วยให้เป้าหมายของบริษัทฯบรรลผุลส�าเร็จ	ตลอดจนปฏบิตัิ

ต่อพนักงานอย่างเสมอภาค		เป็นธรรม	และเคารพในสิทธิของพนักงานโดยไม่แบ่งแยก

	 บริษัทฯ	มีการสรรหาว่าจ้างที่โปร่งใส	 	ยึดตามคุณสมบัติและความสามารถตามต�าแหน่งงาน		พนักงานได้รับค่าตอบแทน	การขึ้นค่าจ้าง	

และโบนัสตามผลงานประจ�าปีของพนักงานที่เหมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที่และตามศักยภาพ	บริษัทฯมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

สวัสดิการต่าง	ๆ	ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	

	 บริษัทฯมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเสมอภาคส�าหรับการคัดเลือก	การแต่งตั้ง	และการโยกย้ายต�าแหน่งของพนักงาน	โดยมีการ

เสนอพิจารณาตามคุณสมบัติ	และความเหมาะสม	นอกจากนี้	ในการเสนอลงโทษทางวินัย		บริษัทฯมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงาน	และ

ด�าเนินการอย่างมีหลักการและเหตุผล	ภายใต้ข้อก�าหนดในข้อบังคับการท�างาน

 ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยของพนักง�น

	 บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี	จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมในการ

ท�างาน	(คปอ.)	ทัง้ส�านกังานใหญ่และสาขา		เพือ่ท�าหน้าทีพั่ฒนา	ปรับปรุง	สภาพแวดล้อมในทีท่�างานของบริษัทฯ	และตดิตามระบบความปลอดภยั	

อาชีวอนามยั	และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภยัในการท�างาน	และ/หรือมาตรฐานความปลอดภยัในการท�างาน	คณะกรรมการความ

ปลอดภัยฯ	ยังมีหน้าที่จัดท�านโยบาย	แผนงานประจ�าปี	กิจกรรมด้านความปลอดภัย	หรือโครงการอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

อาทิ		การรณรงค์ภายในองค์กร	“โครงการขับขี่ปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยใส่หมวกกันน็อค”	โดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและ

ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ	 การประสบอันตราย	 หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน	 หรือความไม่ปลอดภัยในสถานที่ท�างานอันเกิด

การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

	 คณะกรรมการความปลอดภัยฯได้ด�าเนินการตรวจพ้ืนที่อาคารส�านักงาน	 และจัดประชุมเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านความ

ปลอดภัยให้ดียิ่งข้ึน	 ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจ�าทุกเดือน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯยังได้ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานอายุการใช้งาน	ตรวจสอบและปรับปรุงระบบแอร์		ลิฟท์		ไฟแสงสว่างภายในอาคาร		แสงสว่างบริเวณลานจอดรถ

และรอบๆอาคาร	 และน�้าดื่มพนักงานให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ	 รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารสวัสดิการให้ตรงตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด		บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในส�านักงานใหญ่	รวมถึงสาขาที่มีพนักงานจ�านวนมากเป็นประจ�าทุกปี		โดย

ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ		เพื่อให้พนักงานรู้สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้น		รวมถึงหากเกิด

เหตุฉุกเฉินภายในอาคาร	พนักงานจะสามารถลงจากอาคารไปยังจุดรวมพลได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย

	 ในปี		2563	ที่ผ่านมาเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของ	COVID-19		บริษัทฯ	ได้ติดตามข่าวสารและประเมินสถานการณ์เพื่อก�าหนดมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของ	COVID-19	อย่างเข้มข้น		ให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนอย่างสูงสุด		โดยร่วมมือกับ

มาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด		ภายในบริษัทฯมมีาตรการคดักรองทีเ่ข้มงวด		จดัให้มแีอลกอฮอล์เจลส�าหรับล้างมอืทกุช้ัน		มแีม่บ้านท�าความ

สะอาดบริเวณภายในลิฟท์และภายในส�านักงานอย่างสม�่าเสมอ	 	 มีการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในอาคาร	 	 การจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง	 การสื่อสารให ้

ความรู้ ในการปฏิบัติตัวอย่างที่ถูกต้อง	 รวมถึงจัดให้พนักงานสามารถท�างานที่บ้านได้เพ่ือลดความเส่ียงจากการเดินทางและให้มีระยะห่างภายใน

ส�านักงานอย่างเหมาะสม		มีการติดตามและให้ค�าแนะน�าพนักงานในด้านความปลอดภัยจาก	COVID-19	ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้		ในปี	2563	พบว่ามีอัตราพนักงานที่ลาหยุดจากอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างานแบ่งเป็นกรณีต่าง	ๆ	ดังนี้	

 กรณีบ�ดเจ็บของพนักง�น ช�ย หญิง รวม

ไม่หยุดงาน - - -

หยุดงาน 2 - 2

ทุพพลภาพ - - -

เสียชีวิต 1 - 1

รวม 3 - 3
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 ด้�นสวัสดิก�ร

	 บริษัทฯพจิารณาปรับปรุงสวัสดกิารของพนกังานให้มคีวามสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจอยูเ่สมอ	โดยจดัให้มคีณะกรรมการด้านสวัสดกิาร	ท�า

หน้าทีด่แูลเร่ืองสวัสดกิารของพนกังานให้มคีวามเท่าเทยีมกัน	ตลอดจนร่วมหารือและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการค่าจ้างในเร่ืองผลตอบแทน

และสวัสดกิารต่างๆของพนักงานเพือ่ให้มคีวามเหมาะสม	และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด		นอกจากนี	้บริษัทฯได้จดัสิทธปิระโยชน์ด้านอืน่ๆให้แก่

พนักงาน	อาทิ	เครื่องแบบพนักงาน		กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ		ค่ารักษาพยาบาล		กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยใน	ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล		และสวัสดิการ

เงินกู้พนักงาน	เป็นต้น

						 บริษัทฯส่งเสริมให้พนกังานมสุีขภาพด	ีโดยจดัให้มห้ีองพยาบาลและการตรวจสขุภาพประจ�าปี	ตลอดจนส่ือสารกับพนกังานให้รับทราบข้อมลู

เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ	และแนวทางการรักษาสุขภาพ	เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการมีสุขภาพที่ดี	

 ด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร

	 ในปี	 2563	การด�าเนินงานในส่วนของการพัฒนาบุคลากรยังคงมุ่งเน้นพัฒนาความรู้	 ทักษะ	ทัศนคติที่ดี	 และศักยภาพให้กับพนักงานใน

ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานด้วยหลักสูตรที่เหมาะสม	 มีทั้งการอบรมภายใน	 (In-house)	 และการส่งพนักงาน

ไปอบรมกับสถาบันภายนอก	(Public	Training)	 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

และศักยภาพสูง	มีการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง	ผลักดันให้พนักงานได้ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมถึงการเพิ่ม

ศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อก้าวทันยุค	Technology	Disruption	โดยการจัดอบรมพัฒนา	หลักสูตรทักษะความสามารถด้าน	Digital	ต่อเนื่องกัน

มา	4	ปี	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการท�างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต	นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมพัฒนาเรื่อง	การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	

ตัวเลขฯ	(Data	Driven)	ในระดับหัวหน้างานตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วย	ถึง	ผู้จัดการฝ่าย	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ ใน

การท�างานได้	ซ่ึงจะพัฒนาจนถึงระดบัพนักงานในปีต่อๆ	ไป	ทัง้นีย้งัมกีารพัฒนาในเร่ืองกระบวนการแก้ปัญหา	การวิเคราะห์เจาะลกึถึงสาเหตทุีแ่ท้

จริงของปัญหา	โดยให้ทกุฝ่ายงานส่งรายงานการประชุมทีบ่่งบอกถึงกระบวนการแก้ปัญหา	การวิเคราะห์เจาะลกึถึงสาเหตทุีแ่ท้จริงของปัญหา	หรือ	

การปรับปรุง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	เดือนละ	1	ครั้ง	โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	แบ่งเป็น	3	กลุ่มหลัก	ได้แก่	

	 	 •	การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

	 	 •	การพัฒนาพนักงานกลุ่มก�าลังส�าคัญของหน่วยงาน

	 	 •	การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพ

5. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค	เช่น	ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ	

อาทิ	ประกันรถยนต์ตามเวลา	ที่สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่	3	6	9	และ	12	เดือน	ประกันภัยรถยนต์	2+ตามใจ	ที่คุ้มครองรถประกัน

ทั้งการชนและสูญหายไฟไหม้	ที่สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตัวรถยนต์และสูญหายไฟไหม้ได้ตามใจ	ประกันภัยรถยนต์คนดีฯ	ประกันประเภท	1 

ซ่อมอู่ทั่วไป	 ที่เบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับข้อมูลผู้ซ้ือประกัน	 ประกันสุขภาพ	 อาทิ	 ประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 (โควิด-19)	 ประกันภัย 

ไข้เลอืดออก	คุม้ครองค่ารักษาจากโรคไข้เลือดออกทัง้กรณผีูป่้วยใน	(IPD)	และผูป่้วยนอก	(OPD)	พร้อมค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตวั	ประกัน

สุขภาพ	60	ยงัฟิตส�าหรับผูสู้งวัยทีม่อีายตุัง้แต่	61	ถึง	65	ปี	ที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพและอบุตัเิหต	ุ	นอกจากน้ี	ยงัมปีระกันภยัอืน่ๆ		เช่น	ประกันภยั 

การเดินทาง	ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด	24	ชั่วโมง	ในระหว่างการเดินทาง

	 บริษัทฯ	 จัดท�า	 SMK	Blog	 (smkinsurance.blogspot.com)	 เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่บทความที่น่าสนใจและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ผูบ้ริโภคทัว่ไป	อาท	ิเร่ืองการใช้รถยนต์	การดแูลรักษาสุขภาพ	ความรู้เก่ียวกับประกันวินาศภยั	และการท่องเทีย่ว	นอกจากนี	้บริษัทฯให้ความส�าคญั 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านบริการ	 ด้วยการจัดท�าแอพพลิเคช่ัน	 SMK	 aLL	 เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดมาตรฐานการบริการ	 และส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า	 เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งข้ึน	 

ตลอดจนจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ	 ให้มีความรู้	 ความเข้าใจในงานบริการ	 บริษัทฯ	 มีศูนย์	 Call	 Center	 ที่ให้บริการรับแจ้ง

อุบัติเหตุ	รับแจ้งท�าประกัน	รับฟังข้อเสนอแนะ	หรือตอบค�าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากทางลูกค้า	ตลอด	24	ชั่วโมง

6. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯตระหนกัถึงหน้าทีก่ารมส่ีวนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิพร้อมทัง้ปลกูฝังให้พนกังานใช้ทรัพยากรและพลงังานทีม่อียูจ่�ากัดอย่าง

รู้คุณค่า	ตลอดจนใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯมีแนวปฏิบัติ	ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ดังนี้	

	 •	บริษัทฯปลกูฝังให้พนกังานทกุระดบัตระหนกัรู้ถึงคณุค่าของทรัพยากรและพลงังานทีม่อียูจ่�ากัด	และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 

		 	 เช่น	การใช้น�้าประปาอย่างประหยัด	การปิดไฟในบริเวณที่ไม่จ�าเป็น	การตั้งค่าพักหน้าจอคอมพิวเตอร์	เมื่อไม่มีการใช้งานทุก	10	นาท ี

	 	 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน	และสนับสนุนการใช้บันไดแทนลิฟท์

	 •	ก�าหนดผูท้�าหน้าทีรั่บผดิชอบดแูลอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา	พร้อมทัง้จดัให้มกีารออกส�ารวจและตรวจสอบประสิทธภิาพของอปุกรณ์ไฟฟ้า 

	 	 และประปาอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานและทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์



รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)60

	 •	ดูแลเร่ืองการจัดเก็บขยะมูลฝอยในสถานที่ท�างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการท�างานและ 

	 	 บริเวณใกล้เคียง

	 •	บริษัทฯสนับสนุนการใช้ถุงผ้า	เพื่อลดพลาสติกและภาวะโลกร้อน	โดยจัดกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้	

	 	 -	แจกกระเป๋าผ้าส�าหรับลูกค้า	และ	partner	ในช่วงเทศกาลปีใหม่

	 	 -	มอบกระเป๋าผ้าใส่ยาให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

	 	 -	 แจกกระเป๋าผ้าของบริษัทฯ	 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งในส่วนของรัฐบาลและ	 เอกชน	 	 ได้แก่	 สมาคมประกัน 

	 	 	 วินาศภัยไทย		มูลนิธิเพื่อเด็กและเพื่อผู้พิการ		ศูนย์เยาวชน		โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

	 	 -	แจกกระเป๋าผ้าส�าหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป	ที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพในบูธ	Fit	4	You	ประกันสุขภาพตามฟิต	ตามก้าว	ที่จัดขึ้นใน 

	 	 	 ห้างสรรพสินค้าและช่องทาง	Modern	Trade	จ�านวนกว่า	10	แห่งตลอดทั้งปี	2563	

	 •	บริษัทฯ	ร่วมโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน	โดยส่งมอบพลาสติกใช้แล้ว	อาทิ		ถุง	กล่องใส่อาหาร		ถ้วย	แก้วน�้า	ขวด	ฝาขวด	ฟิล์ม	 

	 	 ให้กับโครงการฯ	เพื่อน�าไปรีไซเคิลน�ากลับมาใช้ ใหม่	

	 •	บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานรู้จักคุณค่าและลดจ�านวนการใช้กระดาษ	โดยให้พนักงานใช้กระดาษทั้งสองหน้า	การส่งเอกสาร	

	 	 ผ่านการแสกนแทนการพิมพ์	รวมถึงการน�าซองจดหมายกลับมาใช้ภายในบริษัทฯ

	 •	บริษัทฯใช้ระบบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์	(E-Statement)	กับตัวแทนของบริษัทฯ	เพื่อเป็น	การลดการใช้กระดาษ	และลดก๊าซ 

	 	 เรือนกระจกจากเครื่องพิมพ์	ทั้งยังสะดวก	รวดเร็ว	และง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลของตัวแทน

	 •	บริษัทฯจัดท�าโครงการ	ชวนรัก(ษ์)โลก	ไม่รับกรมธรรม์กระดาษ	เมื่อลูกค้าซื้อประกันรถยนต์	ภาคสมัครใจผ่าน	แอปพลิเคชั่น	SMK	aLL 

		 	 และเลือกรับ	E-policy	ลูกค้าจะได้รับเพิ่ม	300	คะแนน	เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

	 บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง	 และมุ่งเน้นการเสริมสร้างธุรกิจขององค์กรให้แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการ

พัฒนาชุมชนและสังคม	 โดยได้ด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม	 ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุข	 ตลอดจนปลูก 

จิตส�านึกของพนักงานในองค์กรให้เป็นผู้มีจิตอาสาและบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	 นอกจากนี้	 บริษัทฯได้มีการส�ารวจ	 ตรวจสอบ 

สภาพของชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของบริษัทฯและสาขาบริษัทฯ	ว่าไม่มีผู้ ใดได้รับผลกระทบทางลบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	ดังนี้

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

	 บริษัทฯ	 ให้การสนับสนุนแผนการบริจาคโลหิตประจ�าปี	 2563	 ของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาต	ิ

สภากาชาดไทย	โดยจดักิจกรรมรณรงค์ให้พนกังานของบริษัทฯ	เข้าใจถึงความส�าคญัของการบริจาคโลหิต	เพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการได้รับโลหิตในยามจ�าเป็นทั่วประเทศ	และได้จัดให้พนักงานร่วมบริจาค

โลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 โดยมีปริมาณโลหิตที่ได้รับ

บริจาคทั้งสิ้นจ�านวน	60,000		ซีซี

 • โครงก�รสินมั่นคงอย�กเห็นเด็กไทยสุขภ�พดี

	 บริษัทฯ	ได้สานต่อกิจกรรมบริจาคอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในห้องพยาบาลและเวชภณัฑ์	พร้อมอปุกรณ์กีฬาให้

กับโรงเรียนที่ขาดแคลน	ภายใต้โครงการ	“สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี”		ปีที่	6	โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกก�าลังกาย	 และมีห้องพยาบาลในโรงเรียนที่พร้อมด้วย

อปุกรณ์และเวชภณัฑ์ทีม่มีาตรฐาน	เพ่ือรองรับนกัเรียน	ครู	และบคุลากรของโรงเรียน	ส�าหรับการรักษาพยาบาล

ในเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น	โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์	

พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนจ�านวน	7	แห่ง	ได้แก่

	 -	โรงเรียนวัดส�าโรงชัย	จังหวัดนครสวรรค์		 -	โรงเรียนวัดอินทาราม	จังหวัดปราจีนบุรี

	 -	โรงเรียนบ้านสมอทอง	จังหวัดอุทัยธานี	 	 -	โรงเรียนบ้านลุงพลู	จังหวัดสระแก้ว

	 -	โรงเรียนวัดส้มป่อย	จังหวัดสระบุรี	 	 -	โรงเรียนวัดคลองโนน	จังหวัดพิจิตร

	 -	โรงเรียนบ้านมาบมะค่า	จังหวัดนครราชสีมา
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 • สนับสนุนเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือเด็ก โรงเรียนวัดต�ลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่�งทอง 

	 บริษัทฯ	 มอบเงินจ�านวน	 45,000	 บาท	 และเงินบริจาคจากพนักงานจ�านวน	 8,480	 บาท	 พร้อม 

เครื่องอุปโภคบริโภคจ�านวนมาก	รวมมูลค่ากว่า	53,000	บาท	ให้แก่โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ	จังหวัดอ่างทอง 

เพื่อสนับสนุนโครงการส�าหรับเด็กก�าพร้า

 

 • สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับสถ�นสงเคร�ะห์จังหวัดนครศรีธรรมร�ชและนร�ธิว�ส

	 บริษัทฯ	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสถานสงเคราะห์บ้านสิชล	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส	จังหวัด

นราธิวาส	มูลค่ารวมกว่า	33,000	บาท

 • สนิมั่นคงส่งต่อสิง่ดดีีเพื่อน้อง มอบคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธคิณะนักบุญค�มิลโลแหง่ประเทศไทย 

	 บริษัทฯ	 มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	 จ�านวน	 50	 ชุด	 ให้แก่มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล 

แห่งประเทศไทย	เพ่ือน�าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนและการศกึษาของเดก็ก�าพร้าทีอ่ยู่ในความดแูล	ให้ได้มโีอกาส

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการศึกษาหาความรู้	อันจะเป็นประโยชน์ที่ส�าคัญในอนาคตต่อไป

 • สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2563

	 บริษัทฯ	มอบของขวัญส�าหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี	2563	มูลค่ากว่า	10,000	บาท	ให้กับ

หน่วยงานต่างๆ	อาทิ		กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	เขตห้วยขวาง	ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	ศูนย์เยาวชน

หนองจอก	เขตหนองจอก	โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์	เขตบางกะปิ	และโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว	เขต

บางกะปิ	 เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ	 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติของชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

 • สินมั่นคงแบ่งปันสิ่งดีดี ช่วยน้องมูลนิธิบ้�นนกขมิ้น สู้ภัยโควิด-19

	 บริษัทฯ	 มอบข้าวสาร	 อาหารกระป๋อง	 นม	 และน�้าดื่ม	 ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น	 กรุงเทพฯ	 เพื่อช่วย 

ค่าอาหารของเดก็ทีอ่ยู่ในอปุการะของมลูนธิฯิ	ซ่ึงมลูนธิบ้ิานนกขมิน้ถือเป็นอกีมลูนธิหินึง่ที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	 (COVID	 –	 19)	 จากจ�านวนของบริจาคที่ลดน้อยลง	 ในขณะที่ปัจจุบัน 

มูลนิธิฯ	ยังคงต้องให้ความดูแลเด็กก�าพร้าและเร่ร่อนมากกว่า	200	ชีวิต

 • สนับสนุนกิจกรรมค่�ยอ�ส�คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย 

	 บริษัทฯ	 มอบกระเป๋าผ้า	 จ�านวน	 50	 ใบ	 มูลค่า	 2,500	 บาท	 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา 

คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ในโครงการ	 “เศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชน”	 เพ่ือช่วยเหลือ

โรงเรียนที่ประสบปัญหาและต้องการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	วันที่	2-10	มกราคม	2564		ณ	โรงเรียน 

บ้านโป่งวัว	จังหวัดจันทบุรี

 • สินมั่นคงส่งต่อของใช้มือสอง เพื่อน้องๆ ผู้พิก�ร

	 บริษัทฯ	มอบของใช้มอืสองทีผู่บ้ริหารและพนกังานร่วมกันบริจาค	แต่ยงัคงสภาพด	ีอาท	ิเสือ้ผ้า	หนงัสือ	

ของเล่น	ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ	ลาดกระบัง	โดยสถานสงเคราะห์จะน�าของ

ที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับเด็กพิการ	และส่วนหนึ่งน�าไปขาย	เพื่อเปลี่ยนเป็นค่าอาหารและยารักษาโรคให้กับ

เด็กๆ	ต่อไป

 • สนับสนุนโครงก�รจัดห�อุปกรณ์สำ�หรับผู้พิก�ร 

	 บริษัทฯ	มอบเงินจ�านวน	6,000	บาท	ให้กับสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร	เพ่ือสนบัสนนุโครงการจดัหาอปุกรณ์ส�าหรับผูพิ้การเคลือ่นไหว	

ซ่ึงโครงการดงักล่าวจดัตัง้ข้ึนโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลอืและสนบัสนนุคนพิการทัง้เดก็และผู้ ใหญ่ให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	มอีปุกรณ์เคลือ่นไหว

ร่างกายส�าหรับใช้ ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

 • สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิก�รท�งส�ยต�

 	 บริษัทฯ	มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	เพื่อน�าไปดัดแปลง

เป็นสื่อการเรียนการสอน	และจัดท�าสมุดอักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา
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 • มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรน�ให้กระทรวงส�ธ�รณสุข 

	 บริษัทฯ	 ร่วมกับส�านักงาน	 คปภ.	 มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 จ�านวน	 5,000	

กรมธรรม์	ให้กระทรวงสาธารณสุข	โดยได้รับเกียรตจิากนายอนุทนิ	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย	 เพ่ือส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

 • สนับสนุนโครงก�รสื่อคว�มรู้สู่โรงพย�บ�ลสุขภ�พตำ�บล

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนการจัดส่งนิตยสารหมอชาวบ้าน	 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จ�านวน	 

20	 แห่ง	 20	 ต�าบล	 ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใต้	 ระยะเวลา	 1	 ปี	 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ด้านการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน

 • มอบถุงผ้�ใส่ย�ให้โรงพย�บ�ลในสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข รณรงค์ลดใช้ถุงพล�สติก

	 บริษัทฯ	 มอบถุงผ้าใส่ยาให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์	 โรงพยาบาลชัยนาท	 โรงพยาบาลสระบุรี	 และ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์		เพ่ือให้ทางโรงพยาบาลน�าไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ทีม่าใช้บริการ	ซ่ึงเป็นการรณรงค์

ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสตกิ	ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนตระหนกัถึงประโยชน์

ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 • ร่วมโครงก�รส่งพล�สติกกลับบ้�น

	 บริษัทฯ	ส่งมอบพลาสติกใช้แล้ว	ที่พนักงานช่วยกันรวบรวมมาบริจาค	อาทิ		ถุง	กล่องใส่อาหาร	ถ้วย	แก้วน�้า	ขวด	ฝาขวด	ฟิล์ม	ให้กับ

โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน	เพื่อน�าไปรีไซเคิลน�ากลับมาใช้ ใหม่	ซึ่งเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม	ด้วยการลดปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น

 • ร่วมนโยบ�ย “อยู่บ้�น หยุดเชื้อ เพื่อช�ติ” สร้�งคว�มสัมพันธ์กับนักข่�วในช่วงโควิดแพร่ระบ�ด

	 บริษัทฯ	 ส่งผลิตภัณฑ์อาหารและขนมเพ่ือสุขภาพที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเหมาะสมส�าหรับการเก็บตัวอยู่บ้าน	 รวมถึงหน้ากากและ 

เจลล้างมอืแอลกอฮอล์	เพ่ือช่วยลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	(covid-19)	ไปให้แก่สือ่มวลชน	ตามนโยบายของรัฐบาล	“อยูบ้่าน	หยุดเช้ือ 

เพื่อชาติ”	เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน

 • สนับสนุนง�นแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 14

	 บริษัทฯ	 มอบกระเป๋าผ้าจ�านวน	 100	 ใบ	 มูลค่ากว่า	 5,000	 บาท	 เพ่ือสนับสนุนงานแข่งขันโบว์ลิ่ง 

ประกันภัย	ครั้งที่	14	ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย	โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น	เพื่อส่งเสริมความสามัคคี

และสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของสมาชิกสมาคมฯ	ณ	Blu-O	Rhythm	&	Bowl	เอสพลานาด	แคราย	

 • ร่วมเป็นเจ้�ภ�พถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�น ประจำ�ปี 2563

	 บริษัทฯ	มอบเงินจ�านวน	200,000	บาท	ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2563	

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั		(ส�านักงาน	คปภ.)	เพ่ือถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	น�าไปถวายแด่พระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	

วัดบางไผ่	พระอารามหลวง	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี

 • จัดอบรมก�รซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2563

	 บริษัทฯ	จัดฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ	ประจ�าปี	2563	โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้พนักงานเข้าใจวิธีการป้องกันอัคคีภัย	 สามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย

กรณเีกิดเหตใุห้ได้มากทีสุ่ด	นอกจากนีย้งัมกีารจ�าลองการเกิดเหตเุพลงิไหม้ในอาคารและการอพยพหนไีฟจริง 

อีกด้วย

8. นวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรม

	 บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา	เช่น	ประกันภัยเบ็ดเตล็ดได้ออกผลิตภัณฑ์

โดยน�าแนวคิดจากนวัตกรรมที่ชนะการประกวดมาออกเป็นผลิตภัณฑ์	PA	ในชื่อประกัน	PA	199	(ไมโครอินชัวรันท์)	จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือรับ

ประกันตั้งแต่อายุ	15-70	ปี	และสามารถน�าไปถวายพระสงฆ์ได้	นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีการส่งเสริมให้บุคคลากรในบริษัทฯมีความคิดสร้างสรรค์

อย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯ	ได้จัดประกวดนวัตกรรมด้านต่างๆทั้ง	4	ด้าน	คือด้านผลิตภัณฑ์	ด้านบริการ	ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

และด้านกระบวนการท�างาน	ซ่ึงจดัโดยชมรม	คดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม	เพ่ือคดิค้นผลติภณัฑ์และบริการใหม่	ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้า

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
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ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น 

	 บริษัทฯได้มีการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย	ตามที่ได้เขียนรายงานไว้ ในหลักการ	8	ข้อ	ข้างต้น

ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

	 -	ไม่มีรายการ-

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

	 ในปี	2563	บริษัทฯได้ท�ากิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม	ตามที่ได้รายงานไว้แล้ว	ในหัวข้อการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ให้ความส�าคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี	ตามกรอบการควบคุมภายใน	ตามมาตรฐาน

สากลของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission)	และได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง

แบบองค์รวม	(Enterprise	Risk	Management	:ERM)	มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ

ความเส่ียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 	 ท�าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ 

เป้าหมายการปฏิบัติงาน	ทั้งด้านกลยุทธ์	ด้านการประกันภัย		ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย	กฎ	ระเบียบ	และข้อปฏิบัติต่างๆ		รวมถึงการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น	ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน	จัดการ	และควบคุมความเสี่ยง	เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจให้อยู่

ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 อีกทั้ง	ยังได้มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ	การก�ากับดูแลกิจการ	และการควบคุมภายในโดยยึดหลัก

การพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าและด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	มีความโปร่งใสและค�านึงถึงวัฒนธรรมองค์กร	

	 บริษัทฯ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	โดยมหีนา้ทีส่อบทานและน�าเสนอกรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงในดา้นตา่งๆ	

และระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได	้ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ	และสอบทานการน�าไปปฏบิตั	ิรวมถึงสอบทานรายงานการบริหารความเสีย่งและด�าเนนิการ 

เพื่อให้มัน่ใจไดว่้า	การจดัการความเส่ียงมคีวามเพียงพอและเหมาะสม	และมุง่เนน้การบริหารความเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย	

รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 (1).	จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

	 (2).	ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก	

ทัศนคติ	และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง	การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหาร

ความเสี่ยงภายในบริษัทฯ

	 (3).	ตรวจสอบ	 ติดตาม	 และประเมินความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

อย่างต่อเนื่องให้ความส�าคัญและตระหนักว่า	 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจในการช่วยลดความเส่ียงหรือป้องกัน 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าหน้าที่ในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์	 การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	 การน�าทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอ�านาจ	พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไก 

การตรวจสอบและถ่วงดุล	สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมิน

ความมปีระสทิธภิาพ	ความเพียงพอระบบการควบคมุภายใน	ระบบการบริหารความเสีย่ง	เก่ียวกับประเดน็ทีพ่บและข้อเสนอแนะ	เพื่อใหห้นว่ยงาน

แก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคมุภายในในเรื่องตา่งๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพื่อการพัฒนางานให้มปีระสิทธภิาพ	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

ทราบอย่างสม่�าเสมอ	จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

เพียงพอ	เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 คร้ังที่	 2/2564	 เมื่อวันที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2564	 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิน 

ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ	ตาม	“แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน”	ของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ	5	ด้าน	ได้แก่	สภาพแวดล้อมของการควบคุม	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรม 

การควบคุม	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตามและการประเมินผล	ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แล้ว	มีความเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ	มีรายละเอียด	ดังนี้

 1. สภ�พแวดล้อมภ�ยในองค์กร

	 บริษัทฯ	 มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี	 มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินธุรกิจ	 

โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม	และมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ	โดย

	 •	ก�าหนดนโยบายก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีและจริยธรรมในการด�าเนนิธรุกิจ	เพื่อก�ากับดแูลการปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	กฎระเบยีบ	

และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคนได้ ให้ความส�าคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและมี

จริยธรรมในการด�าเนนิธรุกิจเปน็ไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีและส่งเสริมให้มกีารอบรม	การปฐมนิเทศพนกังานใหม	่โดยจดัให้มกีารอบรม 

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 •	 การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอ�านาจ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว	 เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	มีการมอบอ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการก�าหนด	เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ	และ 

ดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ	(Key	Performance	Indicators	:	KPI)	เพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเป้าหมายของ

องค์กร	ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	

	 •	ก�าหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละต�าแหน่งงาน	เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา	และพัฒนาบุคลากร	ก�าหนดแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน 

ที่ส�าคัญ	 พร้อมทั้งก�าหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ	 เพ่ือพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม	 

และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	



65รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

		 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการบริหารความเส่ียง	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการน�าพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะส้ันและ 

ระยะยาว	และเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 บริษัทฯ	ไดจ้ดัท�ากรอบและนโยบายการบริหารความเสีย่ง	โดยมคีณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	และหน่วยงานบริหารความเสีย่ง	พิจารณา

กลัน่กรองและก�าหนดกรอบการบริหารความเส่ียง	เพื่อก�ากับดแูลการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ	ใหเ้ปน็ไปอยา่งเหมาะสม	มปีระสิทธิภาพ	

และประสิทธิผล	 โดยมีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง	 มีการประเมินวิเคราะห์จัดล�าดับความส�าคัญของความเส่ียง	 รวมทั้งก�าหนด

มาตรการจดัการทีเ่หมาะสม	มกีารตดิตาม/ประเมนิผล	และ	รายงานผลการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ	อยา่งสม่�าเสมอโดยก�าหนด

ให้มกีระบวนการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รอยา่งเปน็ระบบ	และเปน็ส่วนหนึง่ของการจดัท�าแผนธรุกิจประจ�าปี		การบริหารงาน	และการปฏบิตัิ

งานประจ�าวัน	ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ	ทั้งปัจจัยภายนอก	และปัจจัยภายใน	ดังนี้

	 •	บริษัทฯ	ก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน	COSO	Enterprise	Risk	Management	และก�าหนด

นโยบายการบริหารความเส่ียง	เพื่อเปน็แนวทางบริหารจดัการความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่การบรรลวัุตถุประสงคข์องบริษัทฯ	ซ่ึงประกอบดว้ย		

1)	การจัดท�า	Risk	Profile	ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน		2)	บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน		3)	บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ	

	 •	บริษัทฯ	ได้น�าเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ	(Key	Risk	Indicator-KRI)	มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	และ

ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมส�าหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

 3. กิจกรรมก�รควบคุม

	 บริษัทฯ	 มีกิจกรรมการควบคุม	 โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน(KPI)	 เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม	 มีการแบ่งแยกหน้าที่ 

ความรับผดิชอบเพื่อตรวจสอบระหว่างกัน	มกีารทบทวนและก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนา้ทีแ่ละวงเงินอ�านาจอนมุตัใินแตล่ะระดบัเพื่อความเหมาะสม 

ต่อการด�าเนินธุรกิจ	ขณะเดียวกันยังมีการทบทวนคู่มืออ�านาจอนุมัติ	อ�านาจด�าเนินการ	แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจมีการเอื้อให้เกิดการทุจริตออกจากกัน 

และมีการจัดท�าคู่มือ	 ข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบัน	 มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการ 

ท�ารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การท�าธุรกรรมที่มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นธรรม	การอนุมัติธุรกรรมโดยค�านึง

ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ	

	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์	 กรอบ	 นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ	 

อย่างสม่�าเสมอ

	 อีกทั้ง	ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance	Unit)	 เพื่อประสานงานและดูแลให้การด�าเนินการของบริษัทฯ	

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ

 4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล

	 บริษัทฯ	ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด�าเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านระบบการเงิน	บัญชี	และงานบริหารบุคคล

ให้สอดคล้องตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	 โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	และมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	

และใหค้วามส�าคญัในคณุภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร	ซ่ึงเปน็ส่วนส�าคญัทีส่นบัสนนุใหก้ารควบคมุภายในสามารถด�าเนนิอยา่งมปีระสิทธผิล	

โดยไดน้�าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัและมคีวามปลอดภยัมาใช้	ตัง้แตก่ารรวบรวมข้อมลู	ประมวลผล	จดัเก็บและตดิตามผล	เพื่อให้ฝา่ยบริหาร

สามารถน�าขอ้มลูไปใช้ ในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งครบถว้นถกูตอ้ง	ภายในเวลาทีเ่หมาะสม	ทัง้ขอ้มลูทางดา้นการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ	และมรีะบบรกัษา

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร	ดังนี้

	 •	 บริษัทฯ	 ก�าหนดช้ันความลับของข้อมูล	 แนวทางการจัดเก็บเอกสารส�าคัญและเอกสารควบคุม	 รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน 

ทั้งจากภายในและภายนอก	เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	ครบถ้วนเพียงพอต่อ 

การปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน

	 •	 บริษัทฯ	 มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	 อย่างเหมาะสม	 โดยสาระส�าคัญที่เก่ียวกับ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และเอกสารการประชุม	 ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุม	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประกอบการพิจารณา

	 •	บริษัทฯ	มกีารก�าหนดแผนส�ารองฉกุเฉนิส�าหรับปอ้งกันในเรื่องความปลอดภยัของข้อมลูกรณมีอีบุตัภิยัร้ายแรงจนระบบไมส่ามารถปฏบัิติ

งานได้	รวมถึงก�าหนดให้มีการซักซ้อมแผนส�ารองฉุกเฉินอย่างสม่�าเสมอเป็นประจ�าทุกปี		

	 •	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน	ผ่านระบบ	Intranet	เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย	และข้อมูลข่าวสารต่างๆ	รวมทั้ง	

การก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีเพื่อใหบ้คุลากรทกุคนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา	รวมถึงจดัใหม้ช่ีองทางการสื่อสารเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สียภายนอก

องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯได้อย่างปลอดภัย
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	 •	บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น	โดยสามารถ

แจง้ผา่นทางโทรศพัทห์รือจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์	ซ่ึงจะไดรั้บความคุม้ครองและเข้าสูก่ระบวนการสืบสวนหาข้อเทจ็จริงและด�าเนนิการแก้ไขตอ่ไป

 5. ระบบก�รติดต�มและก�รประเมินผล  

	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน	พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง	 เพื่อให้มั่นใจ 

ได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดังนี้

	 •	บริษัทฯ	ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร	และประเมินการควบคุมภายในระดับฝ่ายงานผ่านการประเมินการควบคุมภายในโดย

ผู้ปฏิบัติงานเอง	(Control	Self	-Assessment)	เป็นประจ�าทุกปี	

	 •	 บริษัทฯ	 มีการติดตามและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวช้ีวัด(KPI)	 ที่ก�าหนดไว้อย่างสม่�าเสมอ	 รวมถึง 

มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน	หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	หน่วยงานบริหารความเสี่ยง	และผู้สอบบัญชี

ภายนอก

	 •	ฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	ท�าหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายใน	 ระบบการบริหารความเสี่ยง	 ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ	

ตามแผนการตรวจสอบประจ�าป	ีและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม่�าเสมอ	โดยตรวจสอบและประเมนิประสิทธผิลของการควบคมุ

ภายในของกิจกรรมต่างๆ	ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ทั้งนี้ในปี	 2563	 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเก่ียวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รายการทุจริตหรือ 

มีสิ่งผิดปกติ	 หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน	 การฝ่าฝืนกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับของทางการที่เก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง	 น�ยอมรศักด์ิ  ศรีมงคลชัย	 ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ของบริษัทฯ	 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2549	โดยการพิจารณา	อนุมัติ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง

ผ่านการอนุมัติ	หรือได้รับความเห็นชอบ	จากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ง	 น�ยอมรศักด์ิ  ศรีมงคลชัย	 ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ 

บริษัทฯ	เมื่อเดอืนกรกฎาคม	2561	เพื่อดแูลใหบ้ริษัทฯ	ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธรุกิจ	โดย	การพิจารณา	อนมุตั	ิ 

แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ	 หรือได้รับความเห็นชอบ	

จากคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 คุณสมบัติของ	 นายอมรศักดิ์	 	 ศรีมงคลชัย	 	 ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม 

กฏหมาย	และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง	ของบริษัทฯ	มีดังนี้

ก�รศึกษ�                         

ปี	2550										:	ปริญญาโท	MBA.	(IT		SMART		Program)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปี	2533										:	ปริญญาตรี		คณะบัญชี		สาขาการบัญชี		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์								

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น  

ปี	2549	–	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย																												

ปี	2544	–	2549				 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ประวัติก�รอบรม 

			 -			โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงและการประเมนิความเส่ียงดา้นการฟอกเงนิฯ	และการฝกึอบรมหลกัสูตรมาตรฐาน 

	 			ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

	 -		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	(TFRS4)/RBC2

	 -		แนวทางการตรวจสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย

	 -		เรียนรู้-ใช้เป็น	การจัดท�างบกระแสเงินสด

ร�ยก�รระหว่�งกัน

	 ในระหว่างปี	 ส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทฯไม่มีรายการทางธุรกิจที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน	 โดยรายการธุรกิจ 

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป
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ภาพรวมของการด�าเนินงาน

	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากการรับประกันภัยและรายได้จากการลงทุน	 เท่ากับ	 10,377.25	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2562	 จ�านวน	

932.58	ลา้นบาท	หรือลดลงร้อยละ	8.25	สาเหตหุลกัเกิดจากรายไดจ้ากการรับประกันภยัลดลง	604.54	ลา้นบาท	หรือลดลงร้อยละ	5.60	ในขณะที	่ 

รายได้จากการลงทุนลดลง	328.04	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	64.17	บริษัทฯมีรายได้รวมจากการลงทุนลดต่�ากว่าปี	2562		เนื่องจากขาดทุนจาก

เงินลงทุนหลักทรัพย์	

	 เบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์ส�าหรับปี	2563	มีจ�านวน	9,762.73	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	1,486.24	ล้านบาท	

หรือลดลงร้อยละ	13.21	โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ขยายตัวติดลบร้อยละ	20.58	เบี้ยประกันภัยทางทะเลและเบี้ยประกันอัคคีภัยขยายตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	10.53	และร้อยละ	1.31	ตามล�าดับ	ส่วนเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	48.80	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

	 รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น	ส�าหรับปี	2563	บริษัทฯ	มีรายได้จากการลงทุน	จ�านวน	183.18	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	

328.04	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	64.17	ซึ่งประกอบด้วย	รายได้จากดอกเบี้ยรับและเงินปันผล	322.17	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	เป็นจ�านวน	

21.59	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.28	ก�าไรจากเงินลงทุนติดลบ	(144.54)	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	เป็นจ�านวน	301.64	ล้านบาท	คิดเป็นร้อย

ละ	192.00	และก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	5.55	ล้านบาท	โดยผลก�าไรลดลงจากปี	2562	จ�านวน	4.81	ล้านบาท	คิดเป็นร้อย

ละ	46.40	ส่วนรายได้อื่นส�าหรับปี	2563	มีจ�านวน	36.72	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	29.04	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	44.16	สาเหตุ

หลักเกิดรายได้ค่าบริการข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ลดลง

	 คา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ	ประกอบดว้ย	2	ประเภทหลกั	คอื	คา่ใช้จา่ยในการรับประกันภยั	คา่ใช้จา่ยในการด�าเนนิงาน	ในป	ี2563	บริษัทฯ	มคีา่

ใช้จ่ายในการรับประกันภัย	เท่ากับ	8,153.90	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	9.93	ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก	ประกอบด้วย	ค่าสินไหมทดแทน	มีจ�านวน	6,323.30	

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	548.11	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	7.98	ซึ่งลดลงตามเบี้ยประกันภัยรับที่ลดลง	แต่ลดลงในอัตราส่วนที่ต่�า

กว่า	เป็นผลมาจากค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ในส่วนของต้นทุนค่าอะไหล่และค่าแรงที่มีการปรับเพิ่มขึ้น	รวมถึง

การปรับเพิ่มของค่าขาดประโยชน์ขั้นต่�าในกรณีเป็นฝ่ายถูกตามประกาศของส�านักงาน	 คปภ.	 ส�าหรับค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 มีจ�านวน	 1,494.19	

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	235.47	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	13.61	ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	จ�านวน	336.42	ล้านบาท	ลด

ลงจากปี	2562	จ�านวน	115.35	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	25.53	ส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	ในปี	2563	มีจ�านวน	1,190.75	ล้านบาท	ลด

ลงจากปี	2562	จ�านวน	304.42	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	20.36

	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับปี	2563	จ�านวน	141.87	ล้านบาท	เป็นผลจากการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของ

หุ้นกู้การบินไทย	

	 สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปี	2563	แยกตามการรับประกันภัยแต่ละประเภท	 	 (หน่วย	:	ล้านบาท)	 	

 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภัยรถยนต์ อัคคีภัย ภัยเบ็ดเตล็ด

2563 2562

เพิ่ม

(ลด)%

2563 2562

เพิ่ม

(ลด)%

2563 2562

เพิ่ม

(ลด)%

เบี้ยประกันภัยรับ 7,881.32	 9,923.72	 -20.58% 176.34	 174.06	 1.31% 1,682.15	 1,130.46	 48.80%

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7,855.99	 9,907.02	 -20.70% 127.18	 130.23	 -2.34% 1,349.62	 921.39	 46.48%

ค่าสินไหม	และ	ค่าจัดการสินไหม 5,775.71	 6,294.64	 -8.24% 11.55	 34.63	 -66.65% 534.37	 540.91	 -1.21%

ก�าไรจากการรับประกันภัย

ก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 1,431.52	 1,484.25	 -3.55% 96.25	 67.17	 43.29% 556.42	 230.22 120.98%

ภัยทางทะเลและการขนส่ง

2563 2562

เพิ่ม

(ลด)%

เบี้ยประกันภัยรับ 22.92	 20.74	 10.53%

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11.94	 10.62	 12.43%

ค่าสินไหม	และ	ค่าจัดการสินไหม 1.67	 1.23	 36.02%

ก�าไรจากการรับประกันภัย

ก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 9.82	 8.54	 15.05%
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	 ในป	ี2563	สาเหตหุลกัของการลดลงของเบีย้ประกันภยัรับเกิดจากความเข้มข้นในการคดัเลอืกภยัในการรับประกันภยัรถยนต	์จงึท�าให้เบ้ีย

ประกันภยัรับรถยนตล์ดลงอยา่งรวดเร็ว	นอกจากนีย้งัมสีาเหตมุาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดCovid-19	มผีลท�าใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมลดลงอย่างมาก	กระทบถึงก�าลังซื้อของประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ	ประชาชนจึงมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น		อย่างไร

ก็ตามในปี	2563	การที่บริษัทฯได้เร่งขยายงานด้านNon-Motor	ในหลายๆประเภทโดยเฉพาะประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัย	Covid-19	

ท�าให้ภาพรวมของเบี้บประกันภัยรับลดลงไม่มาก	 บริษัทฯได้เร่ิมรับประกันCovid-19	 ตั้งแต่ช่วงเร่ิมต้นของการแพร่ระบาดจึงมียอดรับประกัน	 

Covid-19	สูงตดิ	4	อนัดบัแรกของบริษัทประกันวินาศภยั	ดงันัน้การเตบิโตเพ่ิมข้ึนของเบ้ียรับประกันนอนมอเตอร์ในปี	2563	จงึมสีว่นช่วยท�าใหภ้าพ

รวมของก�าไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	282.26	ล้านบาท	ประกอบกับค่าใช้จ่ายด�าเนินงานลดลง	304.42	ล้านบาท 

ตามเบี้ยประกันภัยรับที่ลดลง		จึงท�าให้	ก�าไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงานเพิ่มขึ้นถึง	586.68	ล้านบาท	ส่งผลให้ ในปี	2563	

บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิ	เท่ากับ	757.36	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	จ�านวน	79.91	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.80	คิดเป็นก�าไรต่อหุ้น	เท่ากับ	

3.79	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2562	ที่มีก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ	3.39	บาท

ผลการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

 การรับประกันภัยรถยนต์

	 บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปี	2563	เท่ากับ	7,881.32	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	80.73	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	ลดลง

จากปี	2562	จ�านวน	2,042.40	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	20.58	สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเบี้ยประกันภัยในทุกช่องทางการขาย		โดย

บริษัทฯ	รับความเสี่ยงภัยไว้เอง	7,855.99	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	ร้อยละ	20.70	ในปี	2562	ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	เท่ากับ	

5,775.71	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	ร้อยละ	8.24	ส่วนอัตราค่าสินไหมทดแทนในปี	2563	อยู่ที่ร้อยละ	66.67		เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	65.19	ในปี	

2562	ส่งผลให้มีก�าไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	เท่ากับ	1,431.52	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	52.73	ล้าน

บาท	หรือลดลงร้อยละ	3.55	

 การรับประกันอัคคีภัย

	 บริษัทฯ	 มีเบี้ยประกันอัคคีภัยในปี	 2563	 เท่ากับ	 176.34	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 1.81	 ของเบ้ียประกันภัยรับรวมทั้งหมด	 เพ่ิมข้ึน 

จากปี	2562	จ�านวน	2.29	ล้านบาท	หรือ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.31	ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยในช่องทางสถาบันการเงิน

	 เบีย้ประกันภยัรับสุทธ	ิเทา่กับ	127.18	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	3.05	ลา้นบาท	หรือลดลงร้อยละ	2.34	โดยบริษัทฯ	รับความเสีย่งภยัไว้เอง 

ร้อยละ	72.12	ลดลงจากร้อยละ	74.82	ในปี	2562	ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	เท่ากับ	11.55	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	ร้อยละ	66.65		 

มีก�าไรจากการรับประกันอัคคีภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	เท่ากับ	96.25	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	ร้อยละ	43.29

 การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

	 บริษัทฯ	 มีเบ้ียประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี	 2563	 เท่ากับ	 1,682.15	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 17.23	 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด 

เพ่ิมข้ึนจากปี	 2562	 จ�านวน	 551.68	 ล้านบาท	 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 48.80	 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของเบ้ียประกันภัยสุขภาพ	 Covid-19	 

ในทุกช่องทาง

	 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	เท่ากับ	1,349.62	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	จ�านวน	428.22	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	46.48	โดยบริษัทฯ	

รับความเสี่ยงภัยไว้เอง	ร้อยละ	80.23	ลดลงจากร้อยละ	81.51	ในปี	2562	ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	เท่ากับ	534.37	ล้านบาท	ลด

ลงจากปี	2562	ร้อยละ	1.21	มีก�าไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	เท่ากับ	556.42	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2562 

ร้อยละ	120.98	

 การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

	 บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี	2563	เท่ากับ	22.92	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.23	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	

เพิ่มขึ้นจากปี	2562	จ�านวน	2.18	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.53	สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยในช่องทางขายผ่านตัวแทน

	 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 เท่ากับ	 11.94	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึนจากปี	 2562	 จ�านวน	 1.32	 ล้านบาท	 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 12.43	 โดยบริษัทฯ 

รับความเส่ียงภัยไว้เอง	 ร้อยละ	 52.09	 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	 51.21	 ในปี	 2562	 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนระหว่างปี	 เท่ากับ	 1.67	 ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจากปี	2562	ร้อยละ	36.02	ส่งผลให้มีก�าไรจากการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่งก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	เท่ากับ	9.82	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปี	2562	ร้อยละ	15.05

 การลงทุน

	 ณ	วันที่		31	ธันวาคม		2563			บริษัทฯ	มีสินทรัพย์ลงทุน	13,271.4		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	84.1	ของสินทรัพย์รวม	มีสัดส่วนการ

ลงทุนส่วนใหญ่ในเงินฝากและตราสารหนี้	โดยมี	เงินฝาก		ร้อยละ	15.4	พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารภาครัฐร้อยละ	14.4	หุ้นกู้เอกชนร้อยละ	24.5	

หน่วยลงทุนร้อยละ	18.6	และหุ้นทุนร้อยละ	27.1	ของสินทรัพย์ลงทุนตามล�าดับ	ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุนส่วนเงินฝากดังกล่าวที่แสดงข้างต้นนับรวม

เงินสด	เงินฝากสถาบันการเงิน	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอายุครบก�าหนดต่�ากว่า	3	เดือน	
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	 เศรษฐกิจไทยในป	ี2563	ไดรั้บผลกระทบจากการะบาดของไวรัสโควิด	(COVID-19)	ซ่ึงเร่ิมพบการระบาดคร้ังแรกในประเทศจนีตัง้แตช่่วง

ปลายปี	2562	และต่อมาพบการระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลก			กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักจาก	มาตรการควบคุมการระบาด	ส่ง

ผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกอยา่งรุนแรงรวมถึงประเทศไทย	เศรษฐกิจไทยเตบิโต	ตดิลบในป	ี2563		การบริโภคภาคเอกชน	การลงทนุ

ภาคเอกชน	รวมถึงการน�าเข้าและส่งออกหดตัวอย่างรุนแรง	พร้อมกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย		ในปี	2564	คาดว่าการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป	ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อจ�ากัดด้านการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	รวมถึงประสิทธิภาพและการเข้าถึงวัคซีน

	 ส�าหรับอตัราดอกเบีย้ในป	ี2563	ยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต่�าในภาวะนโยบายการเงนิผอ่นคลายของธนาคารแหง่ประเทศไทย	เนื่องจากความ

กังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน			กนง.	มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสามครั้ง	ครั้งละร้อยละ	0.25	ส่งผลให้

อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงเป็นร้อยละ	0.5	ต่�าเป็นประวัติการณ์	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบ

กับช่วงปลายป	ี2562	ผลตอบแทนเงนิฝากธนาคาร	พันธบตัรรัฐบาลของไทยรวมถึงผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนในประเทศยงัอยู่ในระดบัต่�า	เมื่อเทยีบ

กับค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตที่ผ่านมา	

	 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยปิดที่ระดับ	1,449.35	จุด	ณ	สิ้นปี	2563	ปรับลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2562	ที่ระดับ	1,579.84	จุด	หรือคิดเป็น

ลดลงร้อยละ	8.3	 	 	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับ

ลดลง	ท�าจุดต่�าสุดที่ระดับ	969.08	จุด		บริษัทฯได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นเพิ่มขึ้น	และกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวในภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่�า

		 ในป	ี2563	บริษัทฯ	มผีลตอบแทนจากการลงทนุรวม	41.31	ลา้นบาท	ประกอบดว้ย	รายไดจ้ากการลงทนุ	(ดอกเบีย้และเงินปันผล)	322.17	

ลา้นบาท	ขาดทนุจากเงนิลงทนุ	(หรือขาดทนุจากการขายหลกัทรัพย	์และตัง้ดอ้ยคา่ตราสารทนุ)	144.53	ลา้นบาท		ก�าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมเงิน

ลงทนุ	5.55	ลา้นบาท	และการตัง้ดอ้ยคา่ตราสารหน้ี	ผลขาดทนุทางเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน	141.8	ลา้นบาท	รวมคดิเปน็อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุร้อยละ	0.3		(ค�านวณจากคา่เฉลีย่ของสินทรัพยล์งทนุ	ณ	ส้ินปี	2562	และ	2563)	บริษัทฯ	มผีลตอบแทนรวมจากการลงทนุลดลงกว่า	ป	ี2562	

เนื่องจากมรีายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผลต่�าลง	รวมถึงมกีารตัง้ดอ้ยคา่ทัง้ตราสารทนุและ	ตราสารหนี	้อนัเปน็ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 

ส่งผลให้สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯลดลงร้อยละ	2.2	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุน	ณ	สิ้นปี	2562	
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ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์

	 (1)	ส่วนประกอบของสินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	15,784.79	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	148.04	ล้านบาท	หรือลด

ลงร้อยละ	0.93	โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	สินทรัพย์ลงทุน	เบี้ยประกันภัยค้างรับ	ที่ดิน	อาคาร	

และอุปกรณ์	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	รายได้จากการลงทุนค้างรับ	ลูกหนี้

เงินลงทุน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	สินทรัพย์สิทธิการใช้	และสินทรัพย์อื่นๆ	สินทรัพย์ที่มีสัดส่วนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญ	เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	ได้แก่

	 -	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ปี	2563	เท่ากับ	733.01	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4.64	ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	

จ�านวน	298.7	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	68.76	จากเงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�าหนดระยะเวลาจ่ายคืนที่เพิ่มขึ้น

	 -	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ปี	2563	เท่ากับ	12,537.35	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	79.43	ของสินทรัพย์รวม	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	

594.36	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	4.53	

	 -	เบี้ยประกันภัยค้างรับ	ปี	2563	เท่ากับ	804.72	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5.98	ของสินทรัพย์รวม	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	51.18	ล้าน

บาท	หรือลดลงร้อยละ	5.37	เนื่องจากอัตราการหมุนเวียนเบี้ยค้างรับปี	2563	อยู่ที่	30.62	วัน	ลดลงจากปีก่อน	0.58	วัน	

	 (2)	คุณภาพของสินทรัพย์

	 -	ลูกหนี้	(เบี้ยประกันภัยค้างรับ)

	 ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ		มีลูกหนี้-เบี้ยประกันภัยค้างรับ	แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างได้ดังนี้

	 บริษัทฯ	ไดต้ัง้คา่เผื่อหนีส้งสัยจะสญู	จ�านวน	5.72	ลา้นบาท	ซ่ึงฝ่ายบริหารมคีวามเห็นว่าอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมและเพียงพอ	โดยพิจารณา

จากประสบการณ์ของบริษัทฯ	ในการรับช�าระหนี้จากตัวแทน	และหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการค�านวณ	มีดังนี้ 

	 	 ลูกหนี้ค้างช�าระเกิน	6	เดือน	ถึง	12	เดือน	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ร้อยละ	50

	 	 ลูกหนี้ค้างช�าระเกิน	12	เดือนขึ้นไป	 	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ	100

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ	อยู่ที่	30.62	วัน	ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของธุรกิจรับประกันวินาศภัย

	 -	เงินให้กู้ยืม

	 ในปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อไปยังบุคคลภายนอก	 มีเพียงนโยบายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อกรณีฉุกเฉิน 

ให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น

	 -	เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน	โดยเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล			พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		ตั๋วเงินคลัง		ตั๋วเงิน		

หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		หุ้นกู้ของบริษัทชั้นน�า	และหน่วยลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีและมีสภาพคล่อง

	 ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	ได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมด	และได้บันทึกก�าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	จ�านวน	351.80	ล้านบาท	ไว้ ในส่วนของเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

	 ส�าหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี	 2563	 อยู่ที่ร้อยละ	 0.31	 ลดลงมากจากร้อยละ	 3.77	 ในปี	 2562	 	 เนื่องด้วยในปี	 2563	 

มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นทุนและหน่วยลงทุน	และจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของ 

ตราสารหนี้

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ 662.01 ล้านบาท

ค้างรับไม่เกิน	30	วัน 82.96 ล้านบาท

ค้างรับ	30	–	60	วัน 33.72 ล้านบาท

ค้างรับ	60	–	90	วัน 10.94 ล้านบาท

ค้างรับเกิน	90	วัน	 20.80 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 810.43 ล้านบาท



71รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 สภาพคล่อง

	 (1)กระแสเงินสด

	 ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีเงินสดรับสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	จ�านวน	776.92	ล้านบาท	ในขณะที่	 เงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมลงทนุ	มจี�านวน	42.33	ล้านบาท	โดยส่วนใหญเ่ปน็การลงทนุปรับปรุงสภาพสาขา	และซ้ือรถยนตท์ี่ใช้ ในงานบริการเคลมเพื่อเปลีย่นทดแทน

คันเดิมที่หมดอายุตามสภาพการใช้งาน	และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี	2563	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการของ

ปี	2562	ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	406.00	ล้านบาท	และจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าและดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน	29.93	ล้านบาท

	 ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เท่ากับ	733.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	จ�านวน	298.7	ล้าน

บาท	ซึ่งบริษัทฯ	เห็นว่าเป็นจ�านวนที่เหมาะสม	เพื่อรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเพียง	และเหมาะสมกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานในช่วงปลายปี

	 (2)	อัตราส่วนสภาพคล่อง																																																																																																								

	 อัตราส่วนสภาพคล่องในปี	 2563	 เท่ากับ	 1.60	 เท่า	 ซึ่งบริษัทฯ	 เห็นว่าเป็นอัตราส่วนที่พอเพียง	หนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง	คือ	

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	 ซึ่งมียอดเท่ากับ	 2,087.83	 ล้านบาท	 บริษัทฯ	 เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง	 คือ	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์	มีอายุครบก�าหนดช�าระคืนที่เหมาะสม	และมีจ�านวนเพียงพอที่จะจ่ายช�าระคืนให้กับหนี้ระยะสั้นนี้ได้

 รายจ่ายลงทุน

	 ในปีที่ผ่านมา	รายจ่ายลงทุน	เท่ากับ	42.89	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสาขาเพื่อบริการด้านสินไหม

และบริการด้านการรับประกันภัย	 และซ้ือรถยนต์ที่ใช้ ในงานบริการเคลมเพื่อเปลี่ยนทดแทนคันเดิมที่หมดอายุตามสภาพการใช้งาน	 รวมถึงการ

ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว	 รองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง	 แหล่งที่มาของเงินทุนส่วน

ใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากรายได้เบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มาของเงินทุน

	 -	ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 บริษัทฯ	ไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างเงนิทนุในปทีีผ่า่นมา	ณ	31	ธนัวาคม	2563	บริษัทฯ		มอีตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น	เทา่กับ	1.29	เทา่ 

ลดลงจาก	1.43	เท่า	ในปี	2562	เนื่องจากส่วนทุนรวมเพิ่มขึ้น	357.59	ล้านบาท	ในขณะเดียวกัน	ส่วนหนี้สินรวมที่ลดลง	จ�านวน	505.63	ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ		ประกอบด้วย

     

	 บริษัทฯ	เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว	เนื่องจากส�านักงาน	คปภ.	ได้ออกประกาศว่าตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2562	

ถึง	31	ธันวาคม	2564	บริษัทประกันภัยจะต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมาย	ไม่ต่�ากว่าอัตราร้อยละ	120		และ

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2565	เป็นต้นไป	ไม่ต่�ากว่าอัตราร้อยละ	140	โดยข้อมูลของบริษัทฯ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนเงิน

กองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมาย	เท่ากับ	ร้อยละ	456.62	ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของอุตสาหกรรม

ณ	31	ธันวาคม	2563 ณ	31	ธันวาคม	2562

	ล้านบาท 	ร้อยละ 	ล้านบาท 	ร้อยละ

ทุนออกจ�าหน่าย	และช�าระแล้ว 	200.00 2.90 	200.00 3.06

							ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 427.50 6.19 427.50 6.53

							ก�าไรสะสม 

								จัดสรรแล้ว

												ส�ารองตามกฎหมาย 20.00 0.29 20.00 0.31

							ยังไม่จัดสรร 5,901.93 85.52 5,553.08 84.86

					องค์ประกอบอื่นของ

					ส่วนของเจ้าของ 351.80 5.10 343.06 5.24

6,901.23 100.00 6,543.37 100.00
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	 -	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี	2562		ในอัตราหุ้นละ	2.03	บาท	ท�าให้ก�าไร

สะสมลดลง	406.00	ล้านบาท	ในขณะที่	ก�าไรสุทธิประจ�าปี	2563	ที่โอนเข้าก�าไรสะสม	มีจ�านวน	757.36	ล้านบาท	และก�าไรจากการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก	343.06	ล้านบาทในปี	 2562	 เป็น	351.80	ล้านบาท	 ในปี	

2563	จึงท�าให้ส่วนของเจ้าของ	ณ	สิ้นปี	2563	เพิ่มขึ้น	เท่ากับ	357.59	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.46

	 -	หนี้สิน

	 ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีหนี้สิน	เท่ากับ	8,883.56	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2562	จ�านวน	505.63	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	5.39	

หนี้สินรวมที่ลดลงเป็นผลมาจากหน้ีสินที่เกิดจากเบี้ยประกันภัยที่มีอัตราการเติบโตติดลบ	 ส่งผลให้มีการตั้งส�ารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น 

รายได้ลดลง

	 -	ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

	 ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีคดีที่ถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย	โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องประมาณ	690.5	ล้านบาท	ซึ่งผลของ

การพจิารณาคดดีงักลา่วยงัไมส้ิ่นสุด	โดยทกุคดเีปน็คดทีีเ่กิดจากการด�าเนนิงานปกตขิองบริษัทฯ	อยา่งไรก็ตาม	บริษัทฯ	ไดบ้นัทกึส�ารองเผื่อผลเสีย

หายที่อาจเกิดขึ้นประมาณ	199.6	ล้านบาท	(ตามความรับผิดในทุนประกันตามกรมธรรม์)	ในงบก�าไรขาดทุนแล้ว

 การด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

	 -	ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีหนี้สินส�ารองเบี้ยประกันภัยจ�านวน	4,965.41	ล้านบาท	ซึ่งค�านวณตามข้อก�าหนดในประกาศ	คปภ.	

เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้	 เงินส�ารองส�าหรับค่าสินไหมทดแทน	และเงิน

ส�ารองอื่น	ของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.2554

	 -	ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	มีส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	รวมทั้งส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น

แต่ยังไม่ได้รับรายงาน	(IBNR)	รวมทั้งสิ้น	2,087.83	ล้านบาท

	 เมื่อพิจารณาส่วนของเจ้าของ	 หรือเงินกองทุนของบริษัทฯ	ณ	 31	 ธันวาคม	 2563	 มีจ�านวน	 6,901.23	 ล้านบาท	 ซ่ึงถ้าพิจารณาตาม

ประกาศ	คปภ.	ว่าด้วยการก�าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน	รวมทั้งหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการค�านวณเงินกองทุนของบริษัท

ประกันวินาศภัยลงวันที่	 27	 ธันวาคม	 2562	 ได้ก�าหนดให้นายทะเบียนอาจก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นในการก�ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความ 

เพียงพอในเงินกองทุนต่�ากว่าร้อยละ	120	ส�าหรับข้อมูล	ณ	30	กันยายน	2563	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตาม

กฎหมาย	เท่ากับ	ร้อยละ	456.62	และมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดเป็นจ�านวนถึง	6,072.52	ล้านบาท
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	 คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ากัด(มหาชน)	รวมทั้งสารสนเทศ

ทางการเงินทีป่รากฎในรายงานประจ�าปี	งบการเงนิดงักลา่วจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบาย

บญัชีทีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัอิยา่งสม่�าเสมอ	มกีารใช้ดลุยพินจิอยา่งระมดัระวังและประมาณการทีด่ีในการจดัท�า	รวมทัง้การ

เปิดเผยข้อมลูส�าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและเปน็ประโยชนต์อ่ผูถื้อหุ้นและ

นักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัทฯไดจ้ดัใหม้	ีและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล	เพื่อให้มัน่ใจ

ได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน	 ตลอดจนเพื่อ

ปอ้งกันไม่ใหเ้กิดการทจุริต	หรือการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส�าคญั		ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นผู้ก�ากับดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการ

เงินและระบบควบคุมภายใน	 และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้	 ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯมคีวามเห็นว่า	ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่า่พอใจ	สามารถสร้างความ

เชื่อมั่นได้ว่างบการเงินประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	ได้แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	

ถูกต้องในสาระส�าคัญ	 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง

									(นายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์)	 	 	 	 												(นายเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์)

														ประธานกรรมการ	 	 	 	 	 	 						ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ด�าเนินการและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	ทั้งในเรื่องการก�าหนดกรอบนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	การก�ากับดูแล	

ติดตามกลยุทธ์และสถานะความเสี่ยง	รวมถึงการเสนอแนะ	และให้เจ้าของแผน	รายงานผลสถานะความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง	รายงานสถานะเงินกองทุน	และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญต่อ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทราบอย่างสม่�าเสมอ	

	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ	ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารทีม่คีวามรู้	ความเข้าใจในการด�าเนนิธรุกิจ	จ�านวน	5	ทา่น	

ดังนี้

	 1.	นายสันทัด	
1
	 สงวนดีกุล			 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 2.	นายประหยัด	 ฐิตะธรรมกุล		 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	นางวีณา				 นิรมานสกุล			 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 4.	นายธารา		 วนลาภพัฒนา	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 5.	นายอมรศักดิ์	 ศรีมงคลชัย	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ในปี 2563		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ข้างต้น	และมีการประชุม	รวม	5	ครั้ง	โดยสรุปสาระส�าคัญได้

ดังนี้

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

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้ร่วมกันทบทวนกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง	และแผนการบริหารความเสี่ยง	ประจ�าปี	2563	

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ		

 2. กำ�กับ ดูแล และติดต�มสถ�นะคว�มเสี่ยงและก�รตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ

	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ก�ากับ	 ดูแล	 และติดตาม	 สถานะความเสี่ยงตามแผนบริหารความเส่ียง	 โดยให้ฝ่ายบริหารวิเคราะห ์

ปัจจัยเสี่ยง	และหาแนวทางป้องกันหากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้	และให้มีการรายงานเพื่อติดตามสถานะอัตราส่วนที่ส�าคัญ 

เป็นประจ�าทุกๆ	ไตรมาส

 3. ก�รร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	รายงานผลการบริหารความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ง	พร้อมทัง้	

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และ	กรรมการผู้จัดการ	รับทราบเป็นประจ�าทุกๆ	ไตรมาส

 4. ก�รส่งเสริมวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	ส่งเสริมใหท้กุฝา่ยงานใหค้วามส�าคญักับการบริหารความเส่ียงทีส่อดคลอ้งกับกรอบการบริหารความเส่ียง	

โดยน�าไปปฏิบัติใช้กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง		

 5. ก�รทบทวนกฎบัตร

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ได้มีการทบทวนกฎบัตร	 เพ่ือให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มอบหมาย	รวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

	 โดยสรุป	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีความเห็นว่า	นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงในปี	2563	มีระบบ

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เหมาะสม	สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	 บริษัทฯ	จะมุ่งสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน	ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีต่อไป	

 

																																																																																																														นายสันทัด		สงวนดีกุล

																																																																																																						ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

																																																																																																																14	มกราคม	2564

หมายเหตุ	:	
1
นายสันทัด		สงวนดีกุล					ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2563	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2563

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สินมัน่คงประกันภยั	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซ่ึงเป็นผูท้รงคณุวุฒแิละมปีระสบการณ์

ด้านการบริหาร	จ�านวน	4	ท่าน	ได้แก่

	 1.	 นายวีระชัย	 	 งามดีวิไลศักดิ์	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		

	 2.	 ดร.ชัชวลิต	 		 สรวารี	
1
			 กรรมการตรวจสอบ		

	 3.	 ผศ.ดร	ลลิตา	 	 หงษ์รัตนวงศ์		 กรรมการตรวจสอบ		

	 4.	 คุณสันทัด	 	 สงวนดีกุล	
2
	 กรรมการตรวจสอบ		

	 และนายอมรศักดิ์		 	 ศรีมงคลชัย	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ		ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ		ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และมุ่งให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ	 ตลอดจน

ด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร		ด�าเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วนและมีมาตรฐาน

	 ในรอบปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้จัดให้มีการประชุมรวม	11	ครั้ง	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. ก�รสอบท�นและให้คว�มเห็นชอบต่องบก�รเงิน

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2563	ที่ผ่านการสอบทาน 

และ/หรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติ	 โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารใน 

เรื่องความถูกตอ้ง	ครบถ้วนในการจดัท�างบการเงนิ	ตลอดจนความเพียงพอของการเปดิเผยข้อมลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ผู้ ใช้งบการเงิน	นอกจากนี	้ยงัได้

พิจารณาถึงข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชีเพื่อปรับปรุงเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน	และรับทราบแผนงานประจ�าปขีองผูส้อบบัญชี	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 กระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 มีการควบคุมที่เพียงพอให้มั่นใจว่า	 รายงาน

ทางการเงินที่ท�าข้ึนได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี	 และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

อย่างเพียงพอ	

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

	 คณะกรรมการตรวจสอบ		ได้มีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าท�ารายการที่เข้าข่ายลักษณะ

รายการที่เก่ียวโยงกัน	 หรือ	 รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมถึงการสอบทานรายการดังกล่าวที่เกิดข้ึนในระหว่างปี		 

เพื่อให้แน่ใจว่า	 รายการที่เกิดข้ึนเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ก�าหนด	 และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเป็นไปตาม

ประกาศ	ข้อก�าหนด	และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 อยา่งไรก็ตาม	ในระหว่างป	ี2563	คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการยนืยนัจากฝา่ยบริหารว่า	บริษัทฯ	ไมม่กีารท�ารายการทีเ่ข้าข่ายลกัษณะ

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

 3. ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ย

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ก�าหนดให้มีการสอบทานและติดตามการด�าเนินการให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกฎหมายอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 

โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ก�าหนดเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ	 ก�าหนดให้หน่วยงานดูแลการปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย	(Compliance)	ท�าหน้าที่เข้าดูแลการท�างานของหน่วยงานต่างๆ	ให้มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

สอบทานรายงานสถานะคดีความจากฝ่ายกฎหมาย	โดยมีการจัดประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย		

และฝ่ายกฎหมาย	เป็นประจ�าทุกไตรมาส

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

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง	 เพื่อประเมินความเหมาะสม	 เพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน	 โดยถือตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	 และแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ตลอดจนพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 

	เพียงพอ

 5. ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มกีารก�ากับดแูลหนว่ยงานตรวจสอบภายใน	ซ่ึงครอบคลมุในเรื่องขอบเขตการปฏบัิตงิาน	หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	 และการสอบทานการจัดองค์กรในหน่วยงานและอัตราก�าลัง	 โดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบ 
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แผนการตรวจสอบประจ�าปี	การก�าหนดแผนพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	และการพัฒนาความรู้ทักษะ	และความช�านาญของบุคลากรใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	รวมถึงการก�าหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้บริหาร	และหน่วยงานผู้รับการตรวจ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างอิสระมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

 6. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

	 คณะกรรมการตรวจสอบ		ได้สอบทานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล

กิจการทีเ่หมาะสม	และสอดคล้องกับข้อก�าหนดและหลักเกณฑด์า้นการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองหนว่ยงานก�ากับดแูลทีเ่ก่ียวข้อง	เพื่อเปน็กรอบให้

บุคลากรของบริษัทยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการ	ก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งให้ค�าปรึกษา	และพิจารณา

ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ	 ดังกล่าวเป็นประจ�า	 ทุกปีให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ	 ในระดับสากล 

เพื่อพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

 7. ก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2563

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งรวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2563	 โดยพิจารณา 

เปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานกับความคาดหวัง	คุณสมบัติความเป็นอิสระและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 จากบริษัท	

เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2563

 8. ก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นประจ�าทุกไตรมาสโดยได้เสนอความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การบริหารงานของฝา่ยจดัการ	ซ่ึงฝา่ยจดัการไดด้�าเนนิการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอยา่งเหมาะสม	นอกจากนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ยังได้มีการประเมินผลการด�าเนินงานของตนเอง	เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป	

 9. ก�รสอบท�นและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 ในระหว่างปี	 2563	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานและประเมินกฎบัตร	 เพื่อให้มั่นใจว่าบทบาท	 หน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกับนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีและ/หรือ	แนวทางหรือข้อเสนอแนะของหนว่ยงานตา่งๆ		 

ที่มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	

	 ในภาพรวมโดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้	ความสามารถ	

ความระมัดระวังรอบคอบ	 และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	

ตลอดจนได้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 โดยให้ความส�าคัญ

ต่อการด�าเนินงานภายใต้การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่รัดกุม	 เหมาะสม	 มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	 รวมทั้งมี 

ความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ		เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2564

นายวีระชัย			งามดีวิไลศักดิ์

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

18	กุมภาพันธ์	2564

หมายเหตุ	:

1.	ดร.	ชัชวลิต	สรวารี	 	 ได้สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 	มีผลตั้งแต่วันที่	 25	มิถุนายน	2563	 เนื่องจาก	ครบก�าหนดออกตามวาระ	และได้แสดง 

	 ความประสงค์ไม่กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

2.	 นายสันทัด	สงวนดีกุล		ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2563
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2563	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ	และงบกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวม

ถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่น	ๆ	

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น	ๆ	ซึ่ง

เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

ส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนี้สินจ�กสัญญ�ประกันภัย - สำ�รองค่�สินไหมทดแทน

การเปิดเผยเกี่ยวกับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-	ส�ารองค่าสินไหมทดแทน	อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	4	(ง)	และ	13

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่�วอย่�งไร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ส�ารองค่าสินไหมทดแทนในงบการเงินเป็นจ�านวน	

2,088	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	23.5	ของหนี้สินรวม

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นประมาณการที่ดีที่สุด	(Best	Estimate)	

ส�าหรับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่จ่ายและยังไม่ได้รับ

รายงาน	ณ	วันทีร่ายงาน	ตามวิธกีารทางคณติศาสตร์ประกันภยั	ซ่ึงใช้ดลุยพินิจ

อย่างมากในการพิจารณาข้อมูลการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนและค่า

สินไหมทดแทนจ่ายจากประสบการณ์ในอดีต	และการเลือกข้อสมมติที่เหมาะ

สมทีเ่ก่ียวกับประมาณการคา่สนิไหมทดแทนสัมบรูณ	์(Ultimate	claims	cost)	

นอกจากนี้	 การประมาณการดังกล่าวยังอาศัยความน่าเชื่อถือของข้อมูลของ

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นซึ่งได้มาจากระบบของบริษัทและการบันทึกบัญชี	

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

-	การท�าความเข้าใจ	ประเมิน	และทดสอบประสิทธิผลของการออกแบบ

และการควบคุมภายใน	รวมถึงการควบคุมหลักของกระบวนการสินไหม

ทดแทนและการกระทบยอดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-	การสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที่ใช้ ในการประมาณการโดย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายในของบริษัท	

-	การใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของเคพีเอ็มจีในการ

ประเมินประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่บันทึกในบัญชี	ประเมินข้อสมมติ

และวิธีการที่นักคณิตศาสตร์ใช้ ในการค�านวณ	เปรียบเทียบกับข้อสมมติ

ที่ใช้ ในปีก่อน	และทดสอบการค�านวณข้อสมมติส�าคัญและค่าสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	

-	การกระทบยอดระหว่างข้อมูลค่าสินไหมที่บันทึกในระบบด�าเนินงาน

กรมธรรม์	และข้อมูลที่ใช้ ในการค�านวณส�ารองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	

รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถี่ของการเกิดความเสียหาย	

ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง	และอัตราค่าสินไหมทดแทน

-	สุ่มทดสอบข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์ใช้ ในการค�านวณและส�ารองค่า

สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง	และ

-	พิจารณาความพอเพียงของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	
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ข้อมูลอื่น 

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้

สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น	ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท�าแล้ว	 และพิจารณาว่า

ข้อมลูอื่นมคีวามขัดแยง้ทีม่สีาระส�าคญักับงบการเงนิหรือกับความรู้ที่ไดรั้บจากการตรวจสอบของข้าพเจา้	หรือปรากฏว่าข้อมลูอื่นมกีารแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดัง

กล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและขอให้ท�าการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิด

ชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

	 ในการจดัท�างบการเงนิ		ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบริษัทในการด�าเนนิงานตอ่เนื่อง	เปิดเผยเรื่องทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิ

งานต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท	หรือหยุด

ด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่

ดว้ย	ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถือว่ามสีาระส�าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลว่ารายการทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกันจะมผีลตอ่การตดัสิน

ใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

	 •	 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

พลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม

เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดง

ข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 •	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	

	 •	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ	

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของ

บริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เก่ียวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้า

จะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง	
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	 •	 ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	

ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคัญในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจา้ได้ ให้ค�ารับรองแก่ผูม้หีนา้ที่ในการก�ากับดแูลว่าข้าพเจา้ไดป้ฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกับความเปน็อสิระและไดส้ื่อสาร

กับผูม้หีนา้ที่ในการก�ากับดแูลเก่ียวกับความสัมพันธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจา้เชื่อว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบตอ่

ความเป็นอินสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน

และก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย

ต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ

สื่อสารดังกล่าว

(พรรณทิพย์	กุลสันติธ�ารงค์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน	4208

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

23	กุมภาพันธ์	2564
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	 หมายเหตุ

31	ธันวาคม

2563 2562

(บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 733,007,709	 434,352,896	

เบี้ยประกันภัยค้างรับ 6 804,716,219	 855,895,967	

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 34,874,941	 48,079,998	

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 13 176,355,004	 217,276,341	

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ 7 41,440,396	 74,716,321	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 8 22,780,783	 2,984,626	

สินทรัพย์ลงทุน

			เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 9,	29,	32,	33 12,537,353,983	 13,131,713,794	

			เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ  1,037,238	 1,786,867	

ทรัพย์สินรอการขาย 9,314,848	 4,800,000	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 10 495,442,430	 527,152,482	

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 17 68,484,201	 	-			

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	  48,788,944	 33,474,832	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11 433,060,866	 387,546,269	

สินทรัพย์อื่น 12 378,129,695	 213,044,683	

รวมสินทรัพย์ 15,784,787,257 15,932,825,076 



81รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ

31	ธันวาคม

2563 2562

(บาท)

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 13 	7,053,240,772	 	7,987,279,277	

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 14 	207,512,674	 71,769,479	

เจ้าหนี้เงินลงทุน  	439,152	 	-			

หนี้สินจากตารสารอนุพันธ์ 8 	-			 20,372	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	115,051,431	 	55,980,683	

สัญญาเช่า 	66,684,517	 -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15 	240,331,570	 229,520,498	

หนี้สินอื่น 16 	1,200,298,372	 1,044,615,359	

รวมหนี้สิน 8,883,558,488 9,389,185,668 

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 18

				ทุนจดทะเบียน 200,000,000	 200,000,000	

				ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 200,000,000	 200,000,000	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 427,500,000	 427,500,000	

ก�าไรสะสม 19

				จัดสรรแล้ว

							ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 20,000,000	 20,000,000	

				ยังไม่ได้จัดสรร 5,901,931,170	 5,553,077,271	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 9 351,797,599	 343,062,137	

รวมส่วนของเจ้�ของ 6,901,228,769 6,543,639,408 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้�ของ 15,784,787,257 15,932,825,076 
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

						ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2563 2562

(บาท)

รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ 9,762,728,180	 11,248,971,001	

หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ (418,000,669) (279,713,825)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 9,344,727,511	 10,969,257,176	

บวก	(หัก)	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	  

			ลด	(เพิ่ม)	จากปีก่อน 662,150,642	 (216,560,183)

บวก	(หัก)	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

			ของผู้เอาประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)	จากปีก่อน	 64,510,746	 (25,233,685)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 10,071,388,899	 10,727,463,308	

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 122,672,946	 71,142,177	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 20	 322,167,505	 343,758,520	

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน	 21	 (144,536,281) 157,104,499	

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 5,551,281	 10,357,200	

ร�ยได้อื่น 36,719,710	 65,765,088 

รวมรายได้ 10,413,964,060 11,375,590,792 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทน 23 6,381,758,137	 7,219,012,060	

หัก	ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	 (58,461,976) (347,607,143)

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 6,323,296,161	 6,871,404,917	

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 1,494,188,625	 1,729,662,569	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 23 336,418,925	 451,769,314	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 22,	23,	17 1,190,746,988	 1,495,168,400	

ต้นทุนท�งก�รเงิน 17 1,605,603	  -   

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 27 141,871,138	 	-			

รวมค่�ใช้จ่�ย 9,488,127,440 10,548,005,200 

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 925,836,620 827,585,592 

ภาษีเงินได้ 26 168,475,974	 150,132,664	

กำ�ไรสุทธิ 757,360,646 677,452,928 
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ หมายเหตุ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2563 2562

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง

		ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ 	-			 	(18,258,978)

			ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในก�าไร

						หรือขาดทุนในภายหลัง 26 	-			 	3,651,796	

 -    (14,607,182)

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

			ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

      ผ่�นกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (430,282,392) 328,033,069 

   ก�รจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุนที่วัดมูลค่�ยุติธรรม

      ผ่�นกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน 92,389,422  -   

   ภ�ษีเงินได้ของร�ยก�รที่อ�จถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไร

      หรือข�ดทุนในภ�ยหลัง 26 67,578,594 (65,606,614)

(270,314,376) 262,426,455 

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ (270,314,376) 247,819,273 

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 487,046,270 925,272,201 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 28 3.79 3.39 
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

	ทุนเรือนหุ้น	

	ที่ออกและช�าระแล้ว	

	ส่วนเกิน	

	มูลค่าหุ้น	

	ก�าไรสะสม	 องค์ประกอบอื่น	

ของส่วนของเจ้าของ	

	การเปลี่ยนแปลงใน	

	มูลค่ายุติธรรมสุทธิของ	

เงินลงทุนเผื่อขาย

	รวมส่วนของ	

	เจ้าของ	
	ทุนส�ารองตาม	

	กฎหมาย	

	ยังไม่ได้จัดสรร	

	(บาท)	

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2562  200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,296,231,525  80,635,682  6,024,367,207 

ร�ยก�รผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้�ส่วนของเจ้�ของ

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

			เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท 29	 	-			 	-			 	-			 	(406,000,000) 	-			 	(406,000,000)

รวมก�รจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  -    -    -    (406,000,000)  -    (406,000,000)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

			ก�าไรสุทธิ 	-			 	-			 	-			 	677,452,928	 	-			 	677,452,928	

			ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 	-			 	-			 	-			 	(14,607,182) 	262,426,455	 	247,819,273	

รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี  -    -    -    662,845,746  262,426,455  925,272,201 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,553,077,271  343,062,137  6,543,639,408 

หมายเหตุ

	ทุนเรือนหุ้น	

	ที่ออกและช�าระแล้ว	

	ส่วนเกิน	

	มูลค่าหุ้น	

	ก�าไรสะสม	 องค์ประกอบอื่น	

ของส่วนของเจ้าของ	

	การเปลี่ยนแปลงใน	

	มูลค่ายุติธรรมสุทธิของ	

เงินลงทุนเผื่อขาย

	รวมส่วนของ	

	เจ้าของ	
	ทุนส�ารองตาม	

	กฎหมาย	

	ยังไม่ได้จัดสรร	

	(บาท)	

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 ต�มที่

ร�ยง�นในงวดก่อน

	200,000,000	 	427,500,000	 	20,000,000	 	5,553,077,271	 	343,062,137	 	6,543,639,408	

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี 3	 	-			 	-			 	-			 	(2,506,747) 	279,049,838	 	276,543,091	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2563 	200,000,000	 	427,500,000	 	20,000,000	 	5,550,570,524	 	622,111,975	 	6,820,182,499	

ร�ยก�รผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้�ส่วนของเจ้�ของ

   ก�รจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท 29	 	-			 	-			 	-			 	(406,000,000) 	-			 	(406,000,000)

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 	-			 	-			 	-			 	(406,000,000) 	-			 	(406,000,000)

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

   ก�าไรสุทธิ 	-			 	-			 	-			 	757,360,646	 	-			 	757,360,646	

   ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 	-			 	-			 	-			 	-			 	(270,314,376) 	(270,314,376)

รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จสำ�หรับปี  -    -    -    757,360,646  (270,314,376)  487,046,270 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563  200,000,000 427,500,000  20,000,000  5,901,931,170  351,797,599  6,901,228,769 
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563

งบกระแสเงินสด

 

หมายเหตุ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2563 2562

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับ	 9,997,179,265	 11,445,314,438	

เงินรับ	(จ่าย)	เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 50,378,862	 (10,086,150)

ดอกเบี้ยรับ 180,747,019	 207,983,109	

เงินปันผลรับ 133,195,757	 117,906,328	

รายได้อื่น 32,030,656	 53,673,652	

ค่าสินไหมทดแทน (6,631,332,544) (7,297,917,673)

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 (1,542,722,438) (1,775,292,549)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (347,777,872) (452,817,144)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (1,260,547,193) (1,293,243,721)

ภาษีเงินได้จ่าย (159,180,247) (196,177,168)

เงินสดรับ	-	สินทรัพย์ทางการเงิน 7,562,240,391	 11,570,029,573	

เงินสดจ่าย	-	สินทรัพย์ทางการเงิน (7,237,292,042) (12,240,783,999)

กระแสเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 776,919,614 128,588,696 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มาจาก

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 559,690	 8,031,605	

เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 559,690	 8,031,605	

กระแสเงินสดใช้ไป

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (42,894,085) (59,624,729)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (42,894,085) (59,624,729)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (42,334,395) (51,593,124)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 	(28,324,805) 	-	

ดอกเบี้ยจ่าย 	(1,605,601) 	-	

จ่ายเงินปันผล 29	 (406,000,000) (406,000,000)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (435,930,406) (406,000,000)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 298,654,813 (329,004,428)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 434,352,896	 763,357,324	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 5 733,007,709 434,352,896 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2564

1 ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	และมีที่อยู่	 	 จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่	 313	 

ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	มีสาขาจ�านวน	178	สาขา	(31	ธันวาคม	2562:	165	สาขา)

	 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2534

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่	 บริษัท	 ดุษฎีสุรพจน์	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 (ถือหุ้นร้อยละ	 25.02)	 ซึ่งเป็นนิติบุคคล	 ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	

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

(ถือหุ้นร้อยละ	10.88)	ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในฮ่องกง

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย

2 เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

	 งบการเงินนี้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ก่ียวข้อง	นอกจากนัน้งบการเงนิยงัไดจ้ดัท�าข้ึนตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และระยะเวลาในการจัดท�าและยื่นงบการเงิน	และรายงานเกี่ยว

กับผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2562	(ฉบับที่	2)		ลงวันที่	4	เมษายน	2562	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงรายการ	และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

	 บริษัทถือปฎิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย	 รวมทั้งค�าช้ีแจง 

เรื่อง	 การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 หน่วยลงทุนกองทุนรวม

โครงสร้างพ้ืนฐานและหนว่ยทรัสตเ์พื่อการลงทนุในโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย	และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ฉบับที่	16		เรื่อง	สัญญาเช่า	เป็นครั้งแรก	ซึ่งได้เปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ ในหมายเหตุข้อ	3

	 นอกจากนี	้บริษัทไมไ่ดน้�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม	่ซ่ึงยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้ ในงวดปจัจบุนัมาถือปฏบิตัใินการจดั

ท�างบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้	 บริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินทีอ่อกและปรับปรุงใหมเ่หล่านี	้ซ่ึงคาดว่าไมม่ผีลกระทบทีม่สีาระส�าคญัตอ่งบการเงินในงวดทีถื่อปฏบัิต	ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อก

และปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ	38

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม	ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน

	 งบการเงินนีน้�าเสนอเปน็เงนิบาทซ่ึงเปน็สกุลเงนิที่ใช้ ในการด�าเนนิงานของบริษัท	ข้อมลูทางการเงินทัง้หมดมกีารปดัเศษในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท	ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

	 ในการจดัท�างบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ	การประมาณการและข้อสมมตหิลายประการ	

ซ่ึงมผีลกระทบตอ่การปฏบิตัติามนโยบายการบญัชีของบริษัท	ทัง้นี	้ผลทีเ่กิดข้ึนจริงอาจแตกตา่งจากทีป่ระมาณการไว้	ประมาณการและข้อสมมตฐิาน

ที่ใช้ ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง		การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า

ตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ	4	(ฎ)
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	 ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

	 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญที่จะส่งผลให้ต้อง

มีการปรับปรุงที่มีสาระส�าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป	ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

 กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการกำาหนดข้อสมมติของสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

	 บริษัทก�าหนดส�ารองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจา่ยตามการปฏบิตัทิีย่อมรับในระดบัสากล	ข้อสมมตทิี่ใช้ ในการประมาณการ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ของประมาณการหนี้สินเพียงพอและครอบคลุมหนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสม

เหตุสมผล

	 อยา่งไรก็ตาม	เนื่องจากมคีวามไมแ่นน่อนในการประมาณการหนีสิ้นส�าหรับค่าสินไหมทดแทน	ซ่ึงมโีอกาสทีค่า่สินไหมทดแทนสุดทา้ยอาจมผีล

แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับหนี้สินที่ได้ประมาณการไว้

	 การประมาณการหนี้สินถูกจัดท�าข้ึน	 ณ	 วันที่รายงาน	 ส�าหรับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่คาดว่าเกิดข้ึนของสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนจนถึง 

ณ	วันที่รายงานไม่ว่าจะได้รับรายงานหรือไม่ก็ตาม	รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนหักด้วยจ�านวนเงินที่ได้ช�าระแล้ว

	 บริษัทได้ ใช้หลายวิธีการทางสถิติในการจัดท�าข้อสมมติที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

	 บริษัทได้ ใช้วิธ	ี“Chain-Ladder”	ในการประมาณการคา่สนิไหมทดแทนทีเ่กิดข้ึนแตย่งัไมไ่ดรั้บรายงาน	โดยเทคนิค	“Chain-Ladder”	เก่ียวข้อง

กับการวิเคราะห์ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต	 และการเลือกปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนข้ึนอยู่กับรูปแบบการพัฒนาของค่า

สินไหมทดแทนในอดีต	ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนที่เลือกน�ามาใช้ ในการค�านวณค่าสินไหมทดแทนสะสมส�าหรับแต่ละปีอุบัติเหตุ

	 วิธี	 Bornhuetter-Ferguson	 เป็นประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	 โดยการรวมความเสียหายที่ได้รับรายงานจริงและค่าประมาณ

ของพัฒนาการของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตเข้าด้วยกัน	ค่าประมาณการพัฒนาของความเสียหายในอนาคตนี้จะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ 

คาดว่าจะเกิดขึ้น	และอัตราพัฒนาการของมูลค่าความเสียหายที่เลือกของแต่ละปีอุบัติเหตุ	การประมาณการทั้งสองค่าจะถูกน�ามารวมกันโดยการ

ใช้สูตรที่ให้การถ่วงน้�าหนักบนการประมาณการจากประสบการณ์มากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป	

3 ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี

	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	บริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจ

ประกันภัย	รวมทั้งค�าชี้แจง	 เรื่อง	การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	

หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและหนว่ยทรัสตเ์พื่อการลงทนุในโครงสร้างพ้ืนฐานทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย	และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก	ผลกระทบของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	8 ตราสารอนุพันธ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	9 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	11 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	13 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	27 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	31 การจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินประกันภัย

ก�าไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	-	ตามที่รายงาน 5,553,077 343,062

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	เนื่องจาก

การถือปฏิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัยรวมทั้งค�าชี้แจงฯ

			การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน	 - 348,812

			ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน (2,276) -

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 455 (69,762)

การถือปฏิบัติตาม	TFRS	16	-	สุทธิภาษีเงินได้ (685) -

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 5,550,571 622,112
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(ก) แนวปฎิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัยและมาตรฐานการ  บัญชีฉบับที่ 32

	 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัยด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกับก�าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2563	ดังนั้นบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลที่น�าเสนอ 

ในปี	2562

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที	่4	สัญญาประกันภยั	(ปรับปรุง	2562)	อนญุาตให้บริษัทประกันภยัทีเ่ข้าเงื่อนไขทีม่าตรฐานการรายงาน

เงินฉบับที่	4	ก�าหนด	อาจใช้การยกเว้นการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 7	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินเป็นการชั่วคราว	 โดยให้ถือปฎิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี 

เรื่องเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัยจนกระทั่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 17	 เรื่อง	 สัญญา

ประกันภัย	เริ่มมีผลบังคับใช้

	 บริษัทเข้าเงื่อนไขดังกล่าว	ตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4	สัญญาประกันภัย	(ปรับปรุง	2562)	และเลือกที่จะใช้แนว

ปฎิบัติทางการบัญชี	เรื่องเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย

	 แนวปฎิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัยจัดท�าข้ึนโดยใช้หลักการตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ

ทางการเงิน	และมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	เรื่อง	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	แนวปฎิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อก�าหนดบางเรื่อง

ที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	9	โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 -	 การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า	หลักทรัพย์เผื่อขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ

ก�าหนด	และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม	โดยไม่ต้องค�านึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

	 -	 การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการ	 และผลก�าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง	ส�าหรับตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย	ให้รับรู้เข้าก�าไรหรือขาดทุน

	 -	 ก�าหนดใหอ้นพัุนธแ์ฝงในสินทรัพยท์างการเงนิทีเ่ปน็สญัญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสญัญาหลกั	หากเข้าเงื่อนไขทกุข้อในการแยกสัญญา

	 -	 ข้อก�าหนดบางเรื่องที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	ในส่วนของการเปิดเผยรายการ

	 -	 หน่วยลงทุนที่จัดประเภทใหม่เป็นหนี้สินทางการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	 32	 เรื่อง	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	

ก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้รับรู้เข้าส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย		มีดังนี้

(1)	 การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

	 	 ตารางดังต่อไปน้ีแสดงการจัดประเภทและการวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและยกเลิกการจัดประเภทเงินลงทุนทั่วไป	 และปฏิบัติตาม

แนวปฎิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย	รวมทั้งค�าชี้แจง	เรื่อง	การตีความเงินลงทุนใน

หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทรัสต์

เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทยตีความให้เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน	รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทของบริษัท	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	

การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

การจัดประเภทตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย	

ณ	วันที่	1	มกราคม	2563

มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก�าไรหรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย

-สุทธิ

เงินลงทุนทั่วไป 7,139 - 355,951 -

ตราสารหนี้อื่นที่จะถือจนครบก�าหนด 7,215,853 - - 7,213,577

สินทรัพย์อนุพันธ์ 2,985 2,985 - -

รวม 7,225,977 2,985 355,951 7,213,577

หนี้สินอนุพันธ์ 20 20 - -

รวม 20 20 - -
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(2)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

	 แนวปฎิบัติทางบัญชีดังกล่าวแนะน�าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน	 ในขณะที่

ปัจจุบันบริษัทประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้	 และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคต	

แนวปฎบิตัทิางบญัชี	ก�าหนดให้ ใช้วิจารณญาณในการประเมนิว่าการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทางเศรษฐกิจนัน้มผีลกระทบตอ่ผลขาดทนุดา้นเครดติ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร	โดยใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน้�าหนักเป็นเกณฑ์	ทั้งนี้	การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่

วัดมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจ�าหนา่ย	เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีวั่ดมลูคา่ผา่นก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น	ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า	เงนิใหกู้้ยมื	ส�าหรับเงนิ

ลงทุนในตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะพิจารณาการด้อยค่าจากหลักฐานที่ชัดเจนของการด้อยค่า	 รวมถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญที่มีในทางลบค่าสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี	การตลาด	เศรษฐกิจ	และกฎหมาย	ที่ผู้ออก

หลักทรัพย์ประกอบกิจการอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้		การลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ

หรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนต่�ากว่าราคาทุนถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการด้อยค่า

	 คา่เผื่อผลขาดทนุส�าหรับเงนิลงทนุทีวั่ดมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น	จะรับรู้ ในก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น	แทนการปรับลดมลูคา่

ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

	 บริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย	ณ	วันที่	

1	มกราคม	2563	ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น	ดังนี้

	 บริษัทเลือกที่จะรับรู้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับก�าไรสะสม	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563

(ข) มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า

	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16	เป็นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญาเช่า	(TAS	17)	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	เรื่อง	การประเมิน

ว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	(TFRIC	4)	ด้วยวิธีปรับปรุงย้อนหลังโดยรับรู้ผลกระทบสะสม	(Modified	retrospective	approach)	

	 เดิมบริษัทในฐานะผู้เช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธี

เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า		ตาม	TFRS	16	บริษัทได้ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	หากสัญญาประกอบ

ด้วยส่วนที่เป็นการเช่าและส่วนที่ไม่เป็นการเช่า	บริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามราคาขายที่เป็นเอกเทศ	(Transaction	price)	ณ	วัน

ที่	 1	 มกราคม	 2563	 บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	 ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าว

เปลี่ยนแปลงไปโดยบริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

	 ในการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง	บริษัทได้เลือกใช้ข้อยกเว้นต่อไปนี้

	 -	 ไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน	12	เดือน

	 -	 ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการก�าหนดอายุสัญญาเช่า		

	 -	 ใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส�าหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล

	 -	 พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่	เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวนการด้อยค่า	และ

	 -	 ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้

(พันบาท)

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 1,103

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้เพิ่มเติม	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	ส�าหรับ

-		ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 2,276

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 3,379
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4 นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

	 นโยบายการบญัชีทีน่�าเสนอดงัตอ่ไปนี้ไดถื้อปฏบิตัโิดยสม่�าเสมอส�าหรับงบการเงินทกุรอบระยะเวลาทีร่ายงาน	ยกเว้นที่ไดก้ลา่วไว้ในหมายเหตุ

ข้อ	3	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) เงินตราต่างประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ	 ณ	 วันที่รายงาน	 แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตรา 

แลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในงบกระแสเงนิสดประกอบดว้ย	ยอดเงนิสด	ยอดเงนิฝากธนาคารประเภทเผื่อเรยีก	และเงนิลงทนุระยะ

สั้นที่มีสภาพคล่องสูง	

(ค) การจัดประเภทของสัญญาประกันภัย

	 บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย	 โดยสัญญาประกันภัยคือ

สัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภยั	รับความเส่ียงดา้นการรับประกันภยัทีม่นียัส�าคัญจากคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่	(ผู้เอาประกันภยั)	โดยตกลงจะชดใช้คา่สินไหม

ทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภยัหากเหตกุารณ์ในอนาคตอนัไมแ่นน่อนทีร่ะบุไว้	(เหตกุารณท์ีเ่อาประกันภยั)	เกิดผลกระทบในทางลบตอ่ผูเ้อาประกันภยั 

ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�าคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ�านวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มี

สถานการณท์ีรั่บประกันภยัเกิดข้ึนกับภาระผกูพันทีจ่ะตอ้งจา่ยตามสัญญาหากไมม่สีถานการณท์ีรั่บประกันภยัเกิดข้ึน	ซ่ึงหากไมเ่ข้าเงื่อนไขดงักลา่ว

ข้างตน้	บริษัทจะจดัประเภทสัญญาประกันภยัดงักลา่วเปน็สัญญาการลงทนุ	ซ่ึงสัญญาการลงทนุคอืสัญญาทีม่รูีปแบบทางกฎหมายเปน็สัญญาประกัน

ภยัและท�าให้ผูรั้บประกันภยัมคีวามเส่ียงทางการเงนิแตไ่มไ่ดท้�าให้ผูรั้บประกันภยัมคีวามเส่ียงดา้นการรับประกันภยัทีส่�าคญั	ความเส่ียงทางการเงิน

ได้แก่	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคา

	 บริษัทจดัประเภทของสัญญาโดยประเมนิความส�าคัญของความเสีย่งดา้นการรับประกันภยัเปน็รายสัญญา	ณ	วันเร่ิมตน้สัญญา	หากสัญญาใด

จัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว	 จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกท�าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบังคับ	

หากสญัญาใดเคยจดัประเภทเปน็สัญญาการลงทนุ	ณ	วันเร่ิมตน้สัญญาอาจจะถูกจดัประเภทเปน็สญัญาประกันภยัในเวลาตอ่มาได	้หากพบว่าความ

เสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ผลกระทบจ�กก�รถือปฏิบัติต�ม TFRS 16 

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2563

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 43,448

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 62

สินทรัพย์อื่นลดลง (2,749)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (41,446)

ก�าไรสะสมลดลง 685

ก�รวัดมูลค่�หนี้สินต�มสัญญ�เช่� 

(พันบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เปิดเผยไว้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 55,372

คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 (1,437)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 12,395

ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการส�าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (9,411)

สัญญาบริการ (3,077)

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2563 53,842

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก	(ร้อยละต่อปี)	 1.55
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(ง) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย

	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ	

	 เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 โดยบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้	 ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน	 และตามสถานะปัจจุบันของเบ้ียประกันภัยค้างรับ 

ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม	(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

 สำารองค่าสินไหมทดแทน

	 บริษัทบนัทกึบญัชีส�ารองค่าสินไหมทดแทนเมื่อไดรั้บแจง้การเรียกชดเชยจากผูเ้อาประกันอยา่งเป็นทางการ	โดยบนัทกึตามมลูคา่ประมาณการ

ค่าสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยฝ่ายสินไหมทดแทนหรือผู้ประเมินความเสียหายภายนอกแล้วแต่กรณี	 โดยมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เก่ียวข้องนอกจากนี้บริษัทได้ตั้งส�ารองส�าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดข้ึนแต่ยังมิได้รายงานให้บริษัท

ทราบ	 (Incurred	 but	 not	 yet	 reported)	 ซ่ึงประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต	 การค�านวณดังกล่าวเป็นการค�านวณจาก

ประมาณการที่ดีที่สุด	(Best	estimation)	ของค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	(Ultimate	claims	cost)	โดยอาศัยข้อมูลในอดีต	ข้อสมมติ	ดุลยพินิจ

และประสบการณ์ของบริษัท	ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต	ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกับที่ได้ประมาณการไว้

 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	 บริษัทได้ส�ารองเงินส่วนหนึ่งของรายได้เบี้ยประกันเป็นเงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	ดังนี้

 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

	 ส�ารองความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดเป็นจ�านวนเงินของการประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่จะคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอา

ประกันที่เหลืออยู่ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่	 ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ที่ได้รับอนุญาต

	 ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยงัไม่สิน้สดุจะถูกรับรู้ ในงบการเงนิในกรณทีี่ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยงัไม่สิน้สดุมากกว่าส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอื

เป็นรายได้

	 เบี้ยประกันภัยรับ	

	 เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย	 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยและเบ้ียประกันภัยต่อรับ	 หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิก

และการส่งคืนเบี้ยประกันภัย	และปรับปรุงด้วยส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	 เบีย้ประกันภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกันภยัถือเปน็รายไดต้ามวันทีท่ีม่ผีลบังคบัใช้ในกรมธรรมป์ระกันภยั	ในกรณทีีก่รมธรรมม์อีายกุารคุม้ครอง

เกิน	1	ปี	จะบันทึกเบี้ยประกันภัยเป็นรายการรับล่วงหน้าและจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

	 เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบค�าขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

	 ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจ่ายส�าหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุ้มครองเกิน	 1	 ปี	 จะบันทึกรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า	 

โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 คา่สนิไหมทดแทนและค่าใช้จา่ยในการจดัการคา่สนิไหมทดแทนประกอบดว้ย	คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการคา่สนิไหมทดแทน

จากการรับประกันภยัโดยตรงและจากการรับประกันภยัตอ่ส�าหรับทัง้ความเสียหายที่ไดรั้บรายงานแลว้และทีย่งัไมไ่ดรั้บรายงาน	ซ่ึงแสดงตามมลูคา่

ของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยอื่นทีเ่ก่ียวข้อง	และรายการปรับปรุงคา่สินไหมของงวดปจัจบุนัและงวดก่อนทีเ่กิดข้ึนในระหว่างป	ีหกัดว้ยมลูคา่

ซากและการรับคืนอื่น	(ถ้ามี)	และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว

			การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มี

			ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน	6	เดือน

-	ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ	ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์	

			ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัท

			ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยอิสรภาพ -	ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับ	ตั้งแต่วันที่

			กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง

การประกันภัยอื่น -	วิธีเฉลี่ยรายเดือน	(วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
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	 คา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภยัตอ่จะรับรู้เมื่อไดรั้บแจง้จากบริษัทประกันตอ่ตามจ�านวน

ที่ได้รับแจ้ง

 การประกันภัยต่อ

	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�าสัญญาประกันภัยต่อแยกแสดงจากสินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่าย

จากสัญญาประกันภัยที่เก่ียวข้องกัน	 เพราะการจัดให้มีการประกันภัยต่อไม่ได้เป็นการลดภาระของบริษัทจากภาระผูกพันโดยตรงที่มีต่อผู้ถือ 

กรมธรรม์ประกันภัย

(1)	 เบี้ยประกันภัยต่อ

	 เบี้ยประกันภัยต่อจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว	

	 ในกรณีที่เป็นการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน	1	ปี	จะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า	โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการ

ให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

(2)	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ ในงวดที่ได้ ให้บริการ

	 ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าส�าหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน	1	ปี	จะบันทึกเป็นรายการรับล่วงหน้า	และจะทยอย

รับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

(3)	 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

	 คา่สินไหมทดแทนรับคนืจากการประกันภยัตอ่รับรู้เมื่อไดบ้นัทกึคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการคา่สนิไหมทดแทนตามเงื่อนไขใน

สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกัน

ต่อตามจ�านวนที่ได้รับแจ้ง

(4)	 สินทรัพย์จากการประกันภัย

	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซ่ึงประมาณข้ึนโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัย

ต่อที่เก่ียวข้องของส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ที่เกิดข้ึนจากการประกันภัยต่อและส�ารองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการ

ค�านวณส�ารองประกันภัย

	 บริษัทบนัทกึคา่เผื่อหนีส้งสัยจะสญูส�าหรับสินทรัพยจ์ากการประกันภยัตอ่เมื่อมข้ีอบ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน	โดยพิจารณาจากผลขาดทนุโดย

ประมาณทีอ่าจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไมไ่ด	้ประสบการณก์ารเก็บเงนิ	อายขุองหนีค้งคา้งและตามสถานะปจัจบุนัของบริษัทประกันภยัตอ่	ณ	วันส้ิน

รอบระยะเวลารายงานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม	(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

(5)	 ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

	 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�านวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	และเงินมัดจ�าที่วางไว้จากการรับประกันภัยต่อ

	 เงนิค้างรบัจากบรษิัทประกันภยัตอ่ประกอบด้วยเบี้ยประกนัภัยต่อ	คา่จา้งและคา่บ�าเหน็จคา้งรบัคา่สินไหมทดแทนคา้งรับ	และรายการคา้งรบั

อื่น	ๆ	จากบริษัทประกันภัยต่อ	หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	โดยบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก

การเก็บเงินไม่ได้	ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน	และตามสถานะปัจจุบันของบริษัทรับประกันภัยต่อ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(6)	 เจ้าหนี้บริษัทประภัยต่อ

	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�านวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ	และเงินมัดจ�าที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ

	 เงนิคา้งจา่ยจากบริษัทประกันภยัตอ่ประกอบดว้ย	เบีย้ประกันภยัตอ่จา่ย	และรายการคา้งจา่ยอื่นๆ	ใหกั้บบริษัทประกันภยัตอ่	ยกเว้นคา่สินไหม

ทดแทนค้างจ่าย

	 บริษัทแสดงรายการประกันภยัตอ่ดว้ยยอดสุทธขิองกิจการเดยีวกัน	(ลกูหนีจ้ากสญัญาประกันภยัตอ่หรือเจา้หนีป้ระกันภยัตอ่)	เมื่อเข้าเงื่อนไข

การหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้	

	 (1)	บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการน�าจ�านวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน	และ

	 (2)	บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระจ�านวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ	 หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลา

เดียวกับที่จ่ายช�าระหนี้สิน
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(7)	 การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

	 สัญญาประกันภัยระยะสั้น

	 หนี้สินของบริษัทภายใต้สัญญาประกันภัยระยะส้ันถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบกับประมาณการที่ดีที่สุดของกระแสเงินสดใน

อนาคตที่เกิดจากสัญญากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวมส�าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และค่าสินไหมทดแทนส�าหรับกรมธรรม์ที่ยัง

มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	ซึ่งค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต	

และหากพบว่ามจี�านวนทีค่าดว่าจะไมเ่พียงพอ	ส�ารองเพ่ิมเตมิจะถูกบนัทกึเพ่ิมในรายการเบีย้ประกันภยัทีย่งัไมถื่อเปน็รายได	้หรือคา่สินไหมทดแทน	

และถูกรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน

(จ) เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

(จ.1)	การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก 

	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก�าหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น

	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการท�ารายการซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการ

ได้มาหรือการออกตราสาร	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรม

(จ.2)	การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง

	 สินทรัพย์ทางการเงิน

	 สินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงถือไว้เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	 ก�าไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและ

เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพยท์างการเงนิซ่ึงบริษัทตัง้ใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจดัประเภทเปน็เงนิลงทนุทีถื่อจนครบก�าหนด	เงนิลงทนุทีถื่อจนครบก�าหนด

วัดมลูคา่ดว้ยวิธรีาคาทนุตดัจ�าหนา่ยหกัดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ	ผลตา่งระหว่างราคาทนุทีซ้ื่อมากับมลูคา่ไถ่ถอนของตราสารหนีจ้ะ

ถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ	 รายได้ดอกเบ้ีย	 ก�าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุน

จากการด้อยค่ารับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน	ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ทางการเงิน	นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย	ภายหลังการรับรู้มูลค่าใน

คร้ังแรกเงนิลงทนุเผื่อขายวัดมลูคา่ดว้ยวิธีมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น	การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของหลกัทรัพยบ์นัทกึในส่วนของ

ผู้ถือหุ้นโดยตรง	ยกเว้นผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งจะรับรู้ ในก�าไร

หรือขาดทนุ	เมื่อมกีารตดัจ�าหนา่ยเงินลงทนุจะรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทนุสะสมทีเ่คยบนัทกึในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเข้าในก�าไรหรือขาดทนุ	ในกรณี

ที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย	จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนีค้�านวณจากราคาทีอ่า้งองิจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	ณ	วันทีร่ายงาน	ส�าหรับตราสารหนีท้ีม่ไิดจ้ดทะเบยีน

ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากราคาที่อ้างอิงจากสถาบันที่เชื่อถือได้	ณ	วันที่รายงาน	

	 หุ้นทนุและหลกัทรัพยอ์ื่นทีเ่ปน็หลักทรัพยจ์ดทะเบยีน	มลูคา่ยตุธิรรมใช้ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	ณ	วันที ่

รายงาน	ส�าหรับหน่วยลงทุนที่มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	ณ	วันที่รายงาน

 หนี้สินทางการเงิน 

	 หนีสิ้นทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวัดมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ�าหนา่ยหรือมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรือขาดทนุ	หนีสิ้นทางการเงนิจะ

ถูกจดัประเภทใหวั้ดมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรือขาดทนุหากให้ถือไว้เพื่อคา้	ถือเปน็อนพัุนธห์รือก�าหนดให้วัดมลูคา่เมื่อเร่ิมแรกดว้ยวิธดีงักลา่ว	หนี้

สินทางการเงินทีวั่ดมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรือขาดทนุจะวัดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมและรับรู้ก�าไรและขาดทนุสุทธ	ิรวมถึงดอกเบีย้จา่ย

ในก�าไรหรือขาดทุน	หนี้สินทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง	ดอกเบี้ยจ่ายและก�าไรและขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน	ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน	

(จ.3)	การตัดรายการออกจากบัญชี

 สินทรัพย์ทางการเงิน

	 บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการ

โอนสิทธิในการรับกระแสเงนิสดตามสญัญาในธรุกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัง้หมดของสินทรัพยท์างการเงนิ
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ไดถู้กโอนหรือในกรณทีีบ่ริษัทไมไ่ดท้ัง้โอนหรือคงไว้ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของเกือบทัง้หมดและไมไ่ดค้งไว้ซ่ึงการควบคมุ

ในสินทรัพย์ทางการเงิน	

	 บริษัทเข้าท�าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยังคงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมด

หรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพย์ที่โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย์	ในกรณีนี้	สินทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี	

 หนี้สินทางการเงิน

	 บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง	ยกเลิก	หรือหมดอายุ	บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการ

เงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส		เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยรับรู้หนี้สิน

ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว	

	 การตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี	 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่าย	 (รวมถึงสินทรัพย์ที่

ไม่ใช่เงินสดที่ได้ โอนไปหรือหนี้สินที่รับมา)	รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน	

(จ.4)	การหักกลบ

	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ�านวนสุทธิก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิบังคับใช้

ตามกฎหมายในการหักกลบจ�านวนเงินที่รับรู้และบริษัทตั้งใจที่จะช�าระด้วยจ�านวนเงินสุทธิ	หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช�าระหนี้สินพร้อมกัน	

(จ.5)	อนุพันธ์

	 อนพัุนธรั์บรู้ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม	และวัดมลูคา่ยตุธิรรมทกุวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการวัดมลูคา่ยตุธิรรมใหมจ่ะรับ

รู้ ในก�าไรหรือขาดทนุทนัท	ีเว้นแตอ่นุพันธน์ัน้มไีว้เพื่อปอ้งกันความเสีย่งในกระแสเงินสดหรือป้องกันความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธใินหนว่ยงานตา่ง

ประเทศ	กรณีดังกล่าวการรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง	

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

	 ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบก�าหนด	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนดแสดง

ในราคาทุนตัดจ�าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย

โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

	 ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	นอกเหนือจากที่ตั้งใจถือไว้จนครบก�าหนด	จัดประเภทเป็นเงินลงทุน

เผื่อขาย	ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม	และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและ

ผลตา่งจากสกุลเงนิตราตา่งประเทศของรายการทีเ่ปน็ตวัเงิน	บันทกึโดยตรงในส่วนของเจา้ของ	ส่วนผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าและผลตา่งจากการ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน	 เมื่อมีการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของ

เจ้าของโดยตรงเข้าก�าไรหรือขาดทุน	 ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย	 จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

	 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ	ณ	วันที่รายงาน

 การรับรู้รายการ

	 บริษัทรับรู้รายการ	เงินลงทุนในงบการเงินด้วยวิธีตามวันที่ท�ารายการซื้อ-ขายเงินลงทุน	(Trade	date	method)

 การจำาหน่ายเงินลงทุน

	 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลัก

ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ	จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 ในกรณทีีบ่ริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุทีถื่ออยู	่การค�านวณตน้ทนุส�าหรับเงนิลงทนุทีจ่�าหนา่ยไปและ	เงนิลงทนุทีย่งัถืออยู่ใช้วิธถัีวเฉลีย่

ถ่วงน้�าหนัก	ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

 ตราสารอนุพันธ์

	 ตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ที่เกิดจากกิจกรรม

ลงทนุ	ตราสารอนพัุนธ์ไมไ่ดม้ไีว้เพื่อคา้	อยา่งไรก็ตาม	ตราสารอนุพันธท์ี่ไมเ่ข้าเงื่อนไข	การก�าหนดให้เปน็เครื่องมอืป้องกันความเส่ียงถือเปน็รายการ 

เพื่อค้า
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	 ตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ารายการดังกล่าวบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อ 

เกิดข้ึน	 การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกคร้ังแรกใช้มูลค่ายุติธรรม	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไร

หรือขาดทุน

	 บริษัทรับรู้ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการแปลงค่ามูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในก�าไรหรือขาดทุน	โดยมูลค่ายุติธรรม

ของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาด

(ฉ) สัญญาเช่า

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

	 ณ	วันเริ่มต้นของสัญญา	บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า	บริษัทน�าค�านิยามของสัญญาเช่าตาม	TFRS	

16	มาใช้ ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรือไม่

 ในฐานะผู้เช่า

	 บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล	ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่�าหรือสัญญาเช่า

ระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้

สินตามสัญญาเช่า	 ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงินที่รับรู้เมื่อเร่ิมแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจ�านวนเงินที่

จ่ายช�าระตามสัญญาเช่า	 ณ	 วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเร่ิมมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก	 ค่าเสื่อมราคารับรู้ ในก�าไรหรือ

ขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า	 

	 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าวัดมลูค่าเมื่อเร่ิมแรกดว้ยมลูค่าปจัจบุนัของคา่เช่าทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยช�าระ	ณ	วันทีสั่ญญาเช่าเร่ิมมผีล	คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้

ตามนัยของสัญญาเช่า	เว้นแต่อัตรานั้นไม่สามารถก�าหนดได้		บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท	

	 บริษัทก�าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืสว่นเพ่ิมโดยน�าอตัราดอกเบีย้จากแหลง่ข้อมลูทางการเงนิภายนอกหลายแหง่และไดป้รับปรุงบางสว่นเพื่อ

ให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	 และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูก	 วัดมูลค่าใหม่เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า	การเปลี่ยนแปลง	ค่าเช่า	การเปลี่ยนแปลงประมาณการจ�านวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่า

คงเหลือ	หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ	สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า	เมื่อ

มีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้	หรือรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน	หากมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

	 สัญญาเช่าที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ด�าเนินงาน	จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

(ช) ทรัพย์สินรอการขาย

	 ทรัพย์สินรอการขาย	หมายถึง	ทรัพย์สินที่โอนมาเป็นของบริษัท	เนื่องจากการช�าระหนี้	หรือเนื่องจากการที่บริษัทได้ซื้อทรัพย์สินที่จ�านองไว้กับ

บริษัทจากการประมูลขายทอดตลาด	โดยค�าสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

	 ทรัพย์สินรอการขาย	 แสดงด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	 และวัดมูลค่าด้วยจ�านวนที่ต่�ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

	 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทรัพยสิ์นรอการขายถูกรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุก�าไรหรือขาดทนุจากการจ�าหนา่ยทรัพยสิ์นรอการขายจะถูกรับรู้สุทธิ

เป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 การรับรู้และการวัดมูลค่า

 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

	 ทีด่นิวัดมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัขาดทนุจากการดอ้ยคา่	อาคารและอปุกรณวั์ดมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ย

คา่	ราคาทนุรวมถึงตน้ทนุทางตรงทีเ่ก่ียวข้องกับการไดม้าของสนิทรัพย	์ตน้ทนุของการก่อสร้างสินทรัพยท์ีกิ่จการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทนุของวัสด	ุ

แรงงานทางตรง	และต้นทุนทางตรงอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์		
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ต้นทุนในการร้ือถอน	 การขนย้าย	 การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม	 ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่

สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

	 ส่วนประกอบของรายการอาคาร	และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยก

ต่างหากจากกัน	

	 ก�าไรหรือขาดทนุจากการจ�าหนา่ยอาคาร	และอปุกรณ	์คอืผลตา่งระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ไดรั้บจากการจ�าหนา่ยกับมลูคา่ตามบญัชีของทีด่นิ	

อาคาร	และอุปกรณ์	โดยรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน	

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

	 ตน้ทนุในการเปลีย่นแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ปน็สว่นหนึง่ของมลูคา่ตามบญัชขีองรายการทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์	ถา้มคีวามเปน็ไปไดค้อ่น

ข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น	และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ		ชิ้นส่วนที่

ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี		ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ ในก�าไร

หรือขาดทุน	เมื่อเกิดขึ้น

 ค่าเสื่อมราคา

	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์	 ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยน

แทนอื่น	หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์	

	 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบ

ของสินทรัพย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

	 บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

	 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา	อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี	และปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

	 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด	 วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสม

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่

เกี่ยวข้องนั้น	และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น	

 ค่าตัดจำาหน่าย  

	 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

	 คา่ตดัจ�าหนา่ยรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทนุโดยวิธเีสน้ตรงซ่ึงโดยสว่นใหญจ่ะสะทอ้นรูปแบบทีค่าดว่าจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพยน์ัน้ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน	โดยเร่ิมตดัจ�าหนา่ยสินทรัพย์ไมม่ตีวัตนเมื่อสินทรัพยน์ัน้พร้อมทีจ่ะให้

ประโยชน์		ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

	 บริษัทไม่คิดค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

	 วิธีการตัดจ�าหน่าย	 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์	 และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความ 

เหมาะสม

อาคาร 20	ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5	ปี

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน 3	และ	5	ปี

ยานพาหนะ 5	ปี

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 10	ปี
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(ญ) การด้อยค่า

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

	 ตราสารทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ถูกรับรู้เมื่อมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักลา่วไดล้ดลงต่�ากว่าราคาทนุอยา่งมสีาระส�าคญัหรือเปน็ระยะเวลานานหรือ

เมื่อมีข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า

	 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 ซ่ึงได้บันทึกโดยตรงในส่วนของ 

ผูถื้อหุน้	และมคีวามชัดเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมกีารดอ้ยคา่	ยอดขาดทนุซ่ึงเคยบนัทกึโดยตรงในสว่นของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทกึในก�าไรหรือขาดทนุ

โดยไมต่อ้งปรับกับยอดสนิทรัพยท์างการเงนิดงักล่าว		ยอดขาดทนุทีบั่นทกึในก�าไรหรือขาดทนุเป็นผลตา่งระหว่างราคาทนุทีซ้ื่อกับมลูคา่ยตุธิรรมใน

ปัจจุบันของสินทรัพย์	หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ	ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน

 ตราสารหนี้ยกเว้นหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 บริษัทรับรู้คา่เผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนส�าหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวั่ดมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ�าหนา่ย	เงนิลงทนุในตราสาร

หนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

 การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	 ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนเปน็การประมาณผลขาดทนุดา้นเครดติดว้ยความนา่จะเป็นถ่วงน้�าหนกั	ผลขาดทนุดา้นเครดติค�านวณ

โดยใช้มลูคา่ปจัจบุนัของจ�านวนเงินทีค่าดว่าจะไมไ่ดรั้บ	(เช่น	ผลตา่งระหว่างกระแสเงินสดทีกิ่จการจะตอ้งจา่ยตามสัญญาและกระแสเงินสดทีบ่ริษัท

คาดว่าจะได้รับ)	ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

	 การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นค�านวณดังต่อไปนี้

	 -	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก	 12	 เดือนข้างหน้า	 ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ

ผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก	12	เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	หรือ

	 -	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา	 ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิด

เงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ของสัญญา

	 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก	 12	 เดือนข้างหน้า	 ยกเว้นสินทรัพย์

ทางการเงนิทีม่กีารเพิม่ข้ึนอยา่งมนัียส�าคญัของความเส่ียงดา้นเครดตินบัแตก่ารรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกหรือเปน็สินทรัพยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ย

ค่าด้านเครดิต	ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

		 ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ ในการประมาณผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาทีย่าวทีสุ่ดตามสัญญาทีบ่ริษัทมฐีานะเปดิ

ต่อความเสี่ยงด้านเครดิต	

	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่	ณ	สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้าน

เครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก	 การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในก�าไร

หรือขาดทุน	 ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นซ่ึงบริษัทรับรู้ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าในก�าไรหรือขาดทนุซ่ึงเป็นรายการเก่ียวเนื่องกับก�าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น

 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้

	 คา่ความนา่จะเปน็ทีล่กูหนีจ้ะผดินัดช�าระหน้ีและร้อยละของความเสียหายทีอ่าจจะเกิดข้ึนเมื่อลกูหนีผ้ดินดัช�าระหนีต้อ่ยอดหนีส้�าหรับเงนิลงทนุ

ในตราสารหนี้อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตซึ่งจัดท�าโดยบริษัทจัดอันดับเครดิตส�าหรับแต่ละอันดับเครดิต	

	 บริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่�าเมื่อมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน	‘ระดับที่น่าลงทุน’	ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่

เข้าใจในระดับสากล	บริษัทพิจารณาให้ระดับ	A-	เป็นระดับที่น่าลงทุน

	 บริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสนิทรพัย์ทางการเงินเพิม่ขึน้อยา่งมีนัยส�าคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงของอนัดับความน่าเชื่อถือที่

ลดระดับลงอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 บริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

	 -	 ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายช�าระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่บริษัทได้เต็มจ�านวน	หรือ	

	 -	 สินทรัพย์ทางการเงินค้างช�าระเกินกว่า	1	วัน



รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)98

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

	 ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษัทไดรั้บการทบทวน	ณ	ทกุวันทีร่ายงานว่ามข้ีอบง่ช้ีเรื่องการดอ้ยคา่หรือไม่ในกรณทีีม่ข้ีอบง่ช้ีจะท�าการประมาณ

มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย	 ซ่ึงได้บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ	 และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์

ดังกล่าวมีการด้อยค่า	ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดัง

กลา่ว	ยอดขาดทนุทีบ่นัทกึในก�าไรหรือขาดทนุเปน็ผลตา่งระหว่างราคาทนุทีซ้ื่อกับมลูคา่ยตุธิรรมในปัจจบุนัของสนิทรัพย	์หกัขาดทนุจากการดอ้ยคา่

ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น	ๆ	ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน

 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดรั้บคืนของหลักทรัพยท์ีถื่อไว้จนกว่าจะครบก�าหนดทีบั่นทกึโดยวิธรีาคาทนุตดัจ�าหนา่ย	ค�านวณโดยการหามลูคา่ปัจจบุนัของ

ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต	คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม

	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย	ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

 การกลับรายการด้อยค่า

	 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงนิจะถูกกลบัรายการ	เมื่อมลูคา่ทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืเพ่ิมข้ึนในภายหลงั	และการเพ่ิมข้ึนนัน้สัมพันธ์

โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน	 ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายและตราสารหนี้ 

ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย	 การกลับรายการจะถูกบันทึกไว้ ในก�าไรหรือขาดทุน	 ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภท

เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย	การกลับรายการจะถูกรับรู้ โดยตรงในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

	 ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษัทไดรั้บการทบทวน	ณ	ทกุวันทีร่ายงานว่ามข้ีอบง่ช้ีเรื่องการดอ้ยคา่หรือไม	่	ในกรณทีีม่ข้ีอบง่ช้ีจะท�าการประมาณ

มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน	

	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด	เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน	หมายถึงมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย	์	หรือมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์

หกัตน้ทนุในการขายแลว้แตมู่ลคา่ใดจะสงูกว่า	ในการประเมนิมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย	์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้บัในอนาคตจะคดิ

ลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความ

เสีย่งทีม่ตีอ่สินทรัพย	์ส�าหรับสนิทรัพยท์ี่ไมก่่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอสิระจากสินทรัพยอ์ื่นจะพิจารณามลูคา่ทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืรวมกับหนว่ย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

 การกลับรายการด้อยค่า

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	ๆ	ที่เคยรับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน	ณ	ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อ

บ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ	หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้

รับคนื	ขาดทนุจากการดอ้ยคา่จะถูกกลับรายการเพียงเทา่ทีม่ลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไมเ่กินกว่ามลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เสื่อมราคาหรือคา่

ตัดจ�าหน่าย	เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้

 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้

กับกิจการ	

 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

 ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตทีเ่กิดจากการท�างานของพนกังานในงวดปจัจบุนัและงวดก่อนๆ		ผลประโยชนด์งักลา่วไดม้กีารคดิลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมลูค่าปจัจบุนั	
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	 การค�านวณภาระผกูพันของโครงการผลประโยชนท์ีก่�าหนดไว้นัน้จดัท�าโดยนกัคณติศาสตร์ประกันภยัที่ไดรั้บอนญุาต	โดยวิธคีดิลดแตล่ะหนว่ย

ที่ประมาณการไว้		

	 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้

รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที	 บริษัทก�าหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	 ณ	 ต้นปี	 โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบ

เงินและการจ่ายช�าระผลประโยชน์	ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน	

	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ	 การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการบริการใน

อดีต	หรือ	ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนทันที	บริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์

พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังานรับรู้เปน็คา่ใช้จา่ยเมื่อพนกังานท�างานให้	หนีสิ้นรับรู้ดว้ยมลูคา่ทีค่าดว่าจะจา่ยช�าระ	หากบริษัทมภีาระผกูพนั

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้

อย่างสมเหตุสมผล

	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	 ภาระผกูพันสุทธขิองบริษัททีเ่ปน็ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเปน็ผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กิดจากการท�างานของพนกังานในงวดปจัจบุนั

และงวดก่อนๆ	ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน	การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน

	 ประมาณการหนีสิ้นจะรับรู้ก็ตอ่เมื่อบริษัทมภีาระหน้ีสินตามกฎหมายทีเ่กิดข้ึนในปจัจบุนัหรือทีก่่อตวัข้ึนอนัเปน็ผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีและ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สินดังกล่าว	

(ฑ) การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายรายการก�าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม	 ทั้งสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินและ

ไม่ใช่ทางการเงิน

	 บริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมกรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมลูค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดย

รวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�าคัญ	รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ	3

	 การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนประจ�าส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงิน	 ถูกจัดประเภทในระดับที่แตกต่างกันของล�าดับช้ันของมูลค่า

ยุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ ในการประเมินมูลค่า	นิยามของระดับต่างๆ	มีดังนี้

	 •	 ข้อมูลระดับ	1	 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

	 •	 ข้อมูลระดับ	2	 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง	 หรือโดยอ้อม	 ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น	 นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่ง

รวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1

	 •	 ข้อมูลระดับ	3	 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

	 หากข้อมูลที่น�ามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน	 การวัดมูลค่า

ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่�าสุดที่มีนัยส�าคัญส�าหรับ

การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

	 บริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

(ฒ) รายได้

 ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากการลงทุน

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	

	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม

	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างช�าระ
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 ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่เกิดรายการ

 รายได้อื่น

	 รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

(ณ) ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

	 คา่ใช้จา่ยในการรับประกันภยัอื่น	คอืคา่ใช้จา่ยอื่นทีเ่กิดจากการรับประกันภยั	ทัง้คา่ใช้จา่ยทางตรงและทางออ้ม	และให้รวมถึงเงินสมทบตา่ง	ๆ  

โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	คือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน	โดยรับรู้เป็นค่าใช้

จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

(ด) ต้นทุนทางการเงิน

	 ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใช้จา่ยในท�านองเดยีวกันบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุในงวดทีค่า่ใช้จา่ยดงักลา่วเกิดข้ึน	ยกเว้นในกรณทีีม่กีารบันทกึเปน็ตน้ทนุ

ส่วนหนึง่ของสนิทรัพย	์อนัเปน็ผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง	ดอกเบ้ียหรือตน้ทนุการกู้ยมืจะถูกรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทนุโดยใช้

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ต) ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้ โดยตรงในส่วนของเจ้าของหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ	โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี	โดยใช้อัตรา

ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน	ๆ	

	 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกตา่งช่ัวคราวทีเ่กิดข้ึนระหว่างมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีส้นิส�าหรับความมุง่

หมายทางรายงานทางการเงินและจ�านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว

ตอ่ไปนี	้การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีส้นิในคร้ังแรกซ่ึงเปน็รายการที่ไม่ใช่การรวมธรุกิจและรายการนัน้ไมม่ผีลกระทบตอ่ก�าไรขาดทนุทางบัญชีหรือทาง

ภาษี	และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

			 การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์

จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้

หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	

	 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 บริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่

ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน	 และมีดอกเบ้ียที่ต้องช�าระ	 บริษัทเชื่อ	 ว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษี

เงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต	 ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย	 รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี	 และจากประสบการณ์ในอดีต 

การประเมนินีอ้ยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมตฐิาน	และอาจจะเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตกุารณ์ในอนาคต		ข้อมลูใหม่ๆ อาจ

จะท�าให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่		การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

	 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื่อกิจการมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน�าสนิทรัพยภ์าษี

เงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกับ

การใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว	ก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกัน 

ดังนั้น	 ก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุง	 การกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแล้วอาจมีจ�านวนไม่

เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจ�านวน	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน	 ณ	 ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่า

ที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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(ถ) กำาไรต่อหุ้น

	 บริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานส�าหรับหุ้นสามัญ	 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจ�านวน

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี	

(ท) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่าง

มีสาระส�าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท	 หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพล

อย่างมีสาระส�าคัญเดียวกันกับบริษัท	 หรือบริษัทมีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม	 หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญใน

การตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น	

(ธ) ส่วนงานดำาเนินงาน

	 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	(ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน)	จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น

จากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล	 ส�าหรับรายการที่ไม่ได้ ใช้ ในการตัดสินใจด้านการด�าเนิน

งานไม่ได้มีการแยกตามส่วนงาน

5 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

 

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีจ�านวน	 141.6	 ล้านบาท	 (2562:	 58.9	 

ล้านบาท)	

6 เบี้ยประกันภัยค้�งรับ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	เบี้ยประกันภัยค้างรับแยกตามอายุ	มีดังนี้

 

	 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ผู้รับประกันภัย	ตัวแทนและนายหน้าของบริษัทมีระยะเวลาไม่เกิน	60	วัน	

	 ส�าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า	 บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องส�าหรับ

การเก็บเบี้ยประกันภัย	โดยหนี้ที่เกินกว่าก�าหนดช�าระ	บริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามหรือด�าเนินการตามกฎหมายเป็นกรณีไป

2563 2562

(พันบาท)

เงินสดในมือ 19,424 14,119

เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 559,910 323,723

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�าหนดระยะเวลา - 30,000

เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์ 153,674 66,511

หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - -

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดสุทธิ 733,008 434,353

2563 2562

(พันบาท)

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ 662,014 667,415

เกินก�าหนดช�าระ

ไม่เกิน	30	วัน 82,964 96,108

31	วัน	ถึง	60	วัน 33,716 50,999

61	วัน	ถึง	90	วัน 10,943 19,424

91	วัน	ถึง	1	ปี 18,701 25,604

เกินกว่า	1	ปี 2,093 1,360

รวม	 810,431 860,910

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,715) (5,014)

สุทธิ 804,716 855,896
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 7 ลูกหนี้จ�กก�รประกันภัยต่อ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจ�าแนกตามอายุ	แสดงได้ดังนี้

 8 ตร�ส�รอนุพันธ์

2563 2562

(พันบาท)

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 41,509 74,785

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (69) (69)

สุทธิ 41,440 74,716

2563 2562

(พันบาท)

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ 41,438 74,716

เกินก�าหนดรับช�าระ

			ไม่เกิน	1	ปี 71 69

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 41,509 74,785

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (69) (69)

รวมเงินค้�งรับเกี่ยวกับก�รประกันภัยต่อ - สุทธิ 41,440 74,716

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้น�าการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้

ประเภทของสัญญา วัตถุประสงค์

31	ธันวาคม	2563 ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2563

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากมูลค่า

ยุติธรรมของอนุพันธ์

จ�านวน

สัญญา

จ�านวนเงิน

ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา

สินทรัพย์ หนี้สิน

(พันบาท)

สัญญาขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินลงทุน

			ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 6 925,750 22,781 - 4,526

รวม 6 925,750 22,781 - 4,526

ประเภทของสัญญา วัตถุประสงค์

31	ธันวาคม	2562 ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2562

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากมูลค่า

ยุติธรรมของอนุพันธ์

จ�านวน

สัญญา

จ�านวนเงิน

ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา

สินทรัพย์ หนี้สิน

(พันบาท)

	สัญญาขายเงินตรา

	ต่างประเทศล่วงหน้า

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินลงทุน

			ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 5 614,412 2,985 20 33,668

รวม 5 614,412 2,985 20 33,668
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9 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 9.1 ประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการวัดมูลค่า มีดังนี้

2563 2562

ราคาทุน/

ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย

มูลค่า

ยุติธรรม

ราคาทุน/

ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย

มูลค่า

ยุติธรรม

(พันบาท)

เงินลงทุนที่วัดมูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไร

   ข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 383,833 378,731 485,508 503,679

ตราสารทุน 1,016,271 1,076,309 1,693,412 1,629,614

ตราสารทุนต่างประเทศ 2,075,888 2,445,589 1,013,364 1,029,061

หน่วยลงทุน 2,560,694 2,437,447 2,244,680 2,653,473

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 33,569 35,083 94,523 92,895

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ - - - -

รวม 6,070,255 6,373,159 5,531,487 5,908,722

บวก	ผลก�าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่าน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 395,297 - 384,378 -

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า (92,393) - (4) -

รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่�ยุติธรรมผ่�น

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 6,373,159 6,373,159 5,915,861 5,908,722

2563 2562

ราคาทุน/

ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย

มูลค่า

ยุติธรรม

ราคาทุน/

ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย

มูลค่า

ยุติธรรม

(พันบาท)

เงินลงทุนที่วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย 

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,945,192 1,865,872 2,365,664 2,426,316

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,071,539 3,150,431 2,605,868 2,689,358

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด

1,292,715 1,292,715 2,245,424 2,245,424			เกินกว่า	3	เดือน	

รวม 6,309,446 6,309,018 7,216,956 7,361,098

หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (1,103) (1,103)

หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (145,251) - - -

รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย  6,164,195 6,309,018 7,215,853 7,359,995

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 12,537,354 12,682,177 13,131,714 13,268,714
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	 รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ของตราสารทุนและตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีดังนี้

 

 9.2 ตราสารหนี้จำาแนกตามระยะเวลาครบกำาหนด

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนด	มีดังนี้

 

2563 2562

(พันบาท)

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	1	มกราคม 5,908,722 3,669,889

ซื้อระหว่างปี 4,966,501 8,260,062

ขายระหว่างปี (4,420,868) (6,357,734)

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (81,196) 336,505

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 6,373,159 5,908,722

2563 2562

ครบก�าหนด	 ครบก�าหนด	

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

(พันบาท)

ตร�ส�รหนี้ที่วัดด้วยมูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 299,458 - - 299,458 236,184 - - 236,184

บวก	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

														จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 222 - - 222 310 - - 310

รวมตร�ส�รหนี้ที่วัดด้วยมูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 299,680 - - 299,680 236,494 - - 236,494

2563 2562

ครบก�าหนด	 ครบก�าหนด	

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

(พันบาท)

ตร�ส�รหนี้ที่วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 286,492 1,658,700 - 1,945,192 528,029 1,783,736 53,899 2,365,664

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 778,146 1,990,018 303,375 3,071,539 101,103 1,953,719 551,046 2,605,868

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด			

เกินกว่า	3	เดือน	 1,292,715 - - 1,292,715 2,245,424 - - 2,245,424

รวม 2,357,353 3,648,718 303,375 6,309,446 2,874,556 3,737,455 604,945 7,216,956

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - (1,103) - - (1,103)

หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1,801) (143,252) (198) (145,251) - - - -

รวมเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่วัดมูลค่�ด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย 2,355,552 3,505,466 303,177 6,164,195 2,873,453 3,737,455 604,945 7,215,853
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 9.3 เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 9.4 ราคาทุนตัดจำาหน่าย

 9.5  ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหนี้ตามประเภทดังต่อไปนี้

	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทขายตราสารหนี้ภาคเอกชนซ่ึงวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายก่อนวันที่ครบก�าหนด	 

จ�านวนเงิน	50.0	ล้านบาท	โดยมีก�าไรจากการขายรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนจ�านวน	0.1	ล้านบาท	เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มสูงขึ้น

2563

มูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต/ด้อยค่า

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(พันบาท)

ตราสารหนี้	-	ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	ของความเสี่ยงด้านเครดิต	(ชั้น	1) 299,680 -

ตราสารหนี้	-	มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	ของความเสี่ยงด้านเครดิต	(ชั้น	2) - -

ตราสารหนี้	-	ผิดนัดช�าระ/	มีการด้อยค่าด้านเครดิต	(ชั้น	3) - -

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน 6,073,479 (92,393)

รวม 6,373,159 (92,393)

2563

มูลค่าตามบัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ

(พันบาท)

ตราสารหนี้	-	ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	(ชั้น	1) 6,028,165 (2,437) 6,025,728

ตราสารหนี้	-	มีการเพิ่มอย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	(ชั้น	2) - - -

ตราสารหนี้	-	ผิดนัดช�าระ/	มีการด้อยค่าด้านเครดิต	(ชั้น	3) 281,281 (142,814) 138,467

รวม 6,309,446 (145,251) 6,164,195

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม	ฌ

31	ธันวาคม	2563

จ�านวนการเปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมระหว่างปี

สินทรัพย์ทางการเงินที่กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่

ก�าหนดไว้เป็นการรับช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจ�านวนเงินต้นคงค้างเท่านั้นโดยไม่รวม

สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้านิยามการถือเพื่อค่าตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน	ฉบับที่	

9	หรือที่บริษัทบริหารประเมินผลงานด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรม 6,608,698 -144,658

กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาในวันที่ก�าหนดไว้ไม่เป็นการรับช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย

จากจ�านวนเงินต้นคงค้างเท่านั้น - -

สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้านิยามการถือเพื่อค้า - -

สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทบริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรม - -
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 10 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

เครื่อง

ตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

(พันบาท)

ร�ค�ทุน 

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562 330,765 390,757 348,396 176,149 15,750 1,261,817

เพิ่มขึ้น - 2,655 24,227 17,114 2,313 46,309

โอนเข้า	(โอนออก) - 1,981 - - (1,981) -

จ�าหน่าย - - (21,245) (19,980) - (41,225)

ตัดจ�าหน่าย - (993) - - - (993)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 และ 1 มกร�คม 2563 330,765 394,400 351,378 173,283 16,082 1,265,908

เพิ่มขึ้น - 4,869 13,652 2,990 990 22,501

โอนเข้า	(โอนออก) - 978 - - (978) -

จ�าหน่าย - (282) (1,239) (1,396) - (2,917)

ตัดจ�าหน่าย - (1,534) (1,776) (15,567) - (18,877)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 330,765 398,431 362,015 159,310 16,094 1,266,615

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

เครื่อง

ตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

(พันบาท)

ค่�เสื่อมร�ค�สะสมและข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562 1,150 285,350 321,435 122,876 - 730,811

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 12,094 15,577 21,265 - 48,936

จ�าหน่าย - - (20,980) (19,287) - (40,267)

ตัดจ�าหน่าย - (724) - - - (724)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 และ 1 มกร�คม 2563 1,150 296,720 316,032 124,854 - 738,756

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 10,869 18,403 14,388 - 43,660

จ�าหน่าย - (130) (1,233) (1,396) - (2,759)

ตัดจ�าหน่าย - (1,033) (1,732) (4,799) - (7,564)

กลับรายการด้อยค่า (920) - - - - (920)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 230 306,426 331,470 133,047 - 771,173
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	 ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์	 ซึ่งได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีจ�านวน	617.2	ล้านบาท	(2562:	563.7	ล้านบาท)

 11 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้	

	 รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังนี้

2563 2562

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 525,566 473,909

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (92,505) (86,362)

สุทธิ 433,061 387,547

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ ใน

ณ	วันที่

1	มกราคม	2563	

ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไร	(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2563

(หมายเหตุ	26)

(พันบาท)

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ส่วนเกินสุทธิของตราสารหนี้ 4,297 1,939 - 6,236

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 824 250 - 1,074

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 644 46,852 - 47,496

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,133 (1,087) - 46

ส�ารองเบี้ยประกันภัย 231,165 (15,370) - 215,795

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น								

25,306 4,449 - 29,755			แต่ยังไม่ได้รับรายงาน	(IBNR)	

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน 165,087 11,961 - 177,048

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 45,904 2,162 - 48,066

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 4 (4) - -

อื่นๆ 62 (12) - 50

รวม 474,426 51,140 - 525,566

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

เครื่อง

ตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

(พันบาท)

มูลค่�สุทธิท�งบัญชี

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2562 329,615 105,407 26,961 53,273 15,750 531,006

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 329,615 97,680 35,346 37,661 16,082 516,384

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - 10,768 - 10,768

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 และ 1 มกร�คม 2563 329,615 97,680 35,346 48,429 16,082 527,152

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 330,536 92,005 35,345 36,263 16,094 495,442

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 330,536 92,005 35,345 36,263 16,094 495,442
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บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ ใน

ณ	วันที่

1	มกราคม	2563	

ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไร	(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2563

(หมายเหตุ	26)

(พันบาท)

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่า

			ยุติธรรมผ่านก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 155,527 - (67,578) 87,949

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 597 3,959 - 4,556

รวม 156,124 3,959 (67,578) 92,505

สุทธิ 318,302 47,181 67,578 433,061

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ ใน

ณ	วันที่

1	มกราคม	2562	

ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไร	(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2562

(หมายเหตุ	26)

(พันบาท)

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ส่วนเกินสุทธิของตราสารหนี้ 12,670 (8,373) - 4,297

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 534 290 - 824

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 2,046 (1,857) - 189

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,133 - - 1,133

ส�ารองเบี้ยประกันภัย 245,645 (14,480) - 231,165

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น								

24,399 907 - 25,306			แต่ยังไม่ได้รับรายงาน	(IBNR)	

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน 155,042 10,045 - 165,087

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 31,053 11,199 3,652 45,904

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 743 (739) - 4

รวม 473,265 (3,008) 3,652 473,909

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ ใน

ณ	วันที่

1	มกราคม	2562	

ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไร	(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2562

(หมายเหตุ	26)

(พันบาท)

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

			เงินลงทุนเผื่อขาย 20,159 - 65,606 85,765

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 764 (167) - 597

รวม 20,923 (167) 65,606 86,362

สุทธิ 452,342 (2,841) (61,954) 387,547
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 12 สินทรัพย์อื่น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ลูกหนี้อื่นแยกตามอายุ	มีดังนี้

 13 หนี้สินจ�กสัญญ�ประกันภัย

2563 2562

(พันบาท)

ลูกหนี้เช็คคืน 215 400

ลูกหนี้เงินค้างที่ตัวแทน 12,953 19,547

ลูกหนี้เงินค้�าประกัน 143,999 27,764

รวมลูกหนี้อื่น 157,167 47,711

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,863) (10,420)

ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 154,304 37,291

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด 59,437 64,736

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า 98,271 36,441

เงินมัดจ�าและเงินประกัน 30,449 30,270

ลูกหนี้บริษัทกลางคุ้มครอง 16,227 11,393

อื่น	ๆ 19,441 32,913

รวม 378,130 213,044

2563 2562

(พันบาท)

เกินก�าหนดช�าระ

ไม่เกิน	90	วัน 149,812 35,281

91	วัน	ถึง	180	วัน 2,452 739

181	วัน	ถึง	1	ปี 1,325 845

เกินกว่า	1	ปี 3,578 10,846

รวม	 157,167 47,711

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,863) (10,420)

สุทธิ 154,304 37,291

2563 2562

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย

ส่วนแบ่ง 

หนี้สิน

ของผู้เอา

ประกันภัยต่อ

สุทธิ

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย

ส่วนแบ่ง 

หนี้สิน

ของผู้เอา

ประกันภัยต่อ

สุทธิ

(พันบาท)

สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญ�ประกันภัยระยะส้ัน

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน

-	ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว 1,923,396 (12,153) 1,911,243 2,125,974 (26,032) 2,099,942

-	ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 164,435 (15,659) 148,776 233,745 (107,212) 126,533

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน 2,087,831 (27,812) 2,060,019 2,359,719 (133,244) 2,226,475

ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 4,965,410 (148,543) 4,816,867 5,627,560 (84,032) 5,543,528

รวม 7,053,241 (176,355) 6,879,886 7,987,279 (217,276) 7,770,003



รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)110

 13.1 สำ�รองค่�สินไหมทดแทน

 13.2 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

 13.3 ต�ร�งพัฒน�ก�รค่�สินไหมทดแทน

 13.3.1	ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

2563 2562

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย

ส่วนแบ่ง 

หนี้สิน

ของผู้เอา

ประกันภัยต่อ

สุทธิ

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย

ส่วนแบ่ง 

หนี้สิน

ของผู้เอา

ประกันภัยต่อ

สุทธิ

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	มกราคม 2,359,719 (133,244) 2,226,475 2,480,362 (43,406) 2,436,956

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 6,615,830 (58,462) 6,557,368 7,477,281 (347,607) 7,129,674

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (6,887,718) 163,894 (6,723,824) (7,597,924) 257,769 (7,340,155)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2,087,831 (27,812) 2,060,019 2,359,719 (133,244) 2,226,475

2563 2562

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย

ส่วนแบ่งหนี้สิน

ของผู้เอา

ประกันภัยต่อ

สุทธิ

หนี้สินตาม

สัญญา

ประกันภัย

ส่วนแบ่งหนี้สิน

ของผู้เอา

ประกันภัยต่อ

สุทธิ

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	มกราคม 5,627,560 (84,032) 5,543,528 5,411,000 (109,266) 5,301,734

เบี้ยประกันภัยรับระหว่างปี 9,762,728 (418,001) 9,344,727 11,248,971 (279,714) 10,969,257

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ระหว่างปี (10,424,878) 353,490 (10,071,388) (11,032,411) 304,948 (10,727,463)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 4,965,410 (148,543) 4,816,867 5,627,560 (84,032) 5,543,528

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ก่อนและ

ในปี	2555

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

(พันบาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 7,880,566 5,419,680 5,942,852 6,530,201 6,224,871 5,544,235 5,658,075 6,691,241 5,919,377

หนึ่งปีถัดไป 7,807,320 5,795,346 6,264,586 6,988,482 6,518,281 5,650,139 5,987,513 6,893,626

สองปีถัดไป 7,185,965 5,310,168 5,673,126 6,464,684 6,195,537 5,696,217 6,075,547

สามปีถัดไป 7,240,246 5,204,229 5,631,685 6,160,301 6,177,238 5,695,001

สี่ปีถัดไป 7,254,373 5,194,432 5,310,277 6,124,599 6,171,927

ห้าปีถัดไป 7,245,844 4,877,113 5,255,215 6,120,536

หกปีถัดไป 7,433,767 4,824,837 5,251,617

เจ็ดปีถัดไป 7,252,034 4,821,274

แปดปีถัดไป 7,305,592

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 7,305,592 4,821,274 5,251,617 6,120,536 6,171,927 5,695,001 6,075,547 6,893,626 5,919,377	

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (7,244,928) (4,806,533) (5,243,617) (6,104,569) (6,155,006) (5,683,882) (5,979,602) (6,850,460) (4,324,392)

รวม 60,664 14,741 8,000 15,967 16,921 11,119 95,945 43,166 1,594,985 1,861,508

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 41,339

ปรับปรุงค่าสินไหมทดแทน 184,984

รวมสำ�รองค่�สินไหมทดแทนก่อนก�รประกันภัยต่อ 2,087,831
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

13.3.2	 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ก่อนและ

ในปี	2555

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม

(พันบาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 7,880,565 5,419,680 5,942,852 6,530,201 6,224,871 5,544,235 5,658,075 6,691,241

หนึ่งปีถัดไป 7,807,320 5,795,346 6,264,586 6,988,482 6,518,281 5,650,139 5,987,513

สองปีถัดไป 7,185,965 5,310,168 5,673,126 6,464,684 6,195,537 5,696,217

สามปีถัดไป 7,240,247 5,204,229 5,631,685 6,160,301 6,177,238

สี่ปีถัดไป 7,254,373 5,194,432 5,310,277 6,124,599

ห้าปีถัดไป 7,245,844 4,877,113 5,255,215

หกปีถัดไป 7,433,767 4,824,837

เจ็ดปีถัดไป 7,252,034

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 7,252,034 4,824,837 5,255,215 6,124,599 6,177,238 5,696,217 5,987,513 6,691,241

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (7,192,105) (4,809,096) (5,245,852) (6,106,300) (6,154,012) (5,673,415) (5,868,034) (4,831,550)

รวม 59,929 15,741 9,363 18,299 23,226 22,802 119,479 1,859,691 2,128,530

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 49,440

ปรับปรุงค่าสินไหมทดแทน 181,749

รวมสำ�รองค่�สินไหมทดแทนก่อนก�รประกันภัยต่อ 2,359,719

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ก่อนและ

ในปี	2555

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

(พันบาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 7,808,523	 5,318,697	 5,864,506	 6,426,412	 6,113,700	 5,423,180	 5,460,724	 6,521,013	 5,843,949	

หนึ่งปีถัดไป 7,744,988	 5,678,193	 6,176,289	 6,873,260	 6,399,635	 5,487,885	 5,871,092	 6,825,179	

สองปีถัดไป 7,115,180	 5,192,061	 5,584,550	 6,350,005	 6,077,314	 5,586,745	 5,959,563	

สามปีถัดไป 7,168,935	 5,091,189	 5,543,973	 6,045,435	 6,058,815	 5,584,792	

สี่ปีถัดไป 7,182,852	 5,083,553	 5,222,494	 6,009,701	 6,055,949	

ห้าปีถัดไป 7,172,987	 4,766,313	 5,167,395	 6,005,614	

หกปีถัดไป 7,362,938	 4,714,021	 5,163,696	

เจ็ดปีถัดไป 7,039,983	 4,710,466	

แปดปีถัดไป 7,095,165	

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 7,095,165	 4,710,466	 5,163,696	 6,005,614	 6,055,949	 5,584,792	 5,959,563	 6,825,179	 5,843,949	

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (7,034,501) (4,695,725) (5,155,695) (5,989,646) (6,039,659) (5,575,113) (5,864,550) (6,782,819) (4,274,527)

รวม 60,664 14,741 8,001 15,968 16,290 9,679 95,013 42,360 1,569,422 1,832,138

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 41,339

ปรับปรุงค่าสินไหมทดแทน 186,542

รวมสำ�รองค่�สินไหมทดแทนก่อนก�รประกันภัยต่อ 2,060,019



รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)112

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

 14 เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ

 15 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น

 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ก่อนและ

ในปี	2555

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม

(พันบาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 7,808,523 5,318,697	 5,864,506	 6,426,412	 6,113,700	 5,423,180	 5,460,724	 6,521,013	

หนึ่งปีถัดไป 7,744,988 5,678,193	 6,176,289	 6,873,260	 6,399,635	 5,487,885	 5,871,092	

สองปีถัดไป 7,115,180 5,192,061	 5,584,550	 6,350,005	 6,077,314	 5,586,745	

สามปีถัดไป 7,168,935 5,091,189	 5,543,973	 6,045,435	 6,058,815	

สี่ปีถัดไป 7,182,853 5,083,553	 5,222,494	 6,009,701	

ห้าปีถัดไป 7,172,987 4,766,313	 5,167,395	

หกปีถัดไป 7,362,938 4,714,021	

เจ็ดปีถัดไป 7,039,983

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 7,039,983 4,714,021	 5,167,395	 6,009,701	 6,058,815	 5,586,745	 5,871,092	 6,521,013	

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (6,980,054) (4,698,279) (5,158,055) (5,991,402) (6,038,823) (5,565,848) (5,757,129) (4,785,692)

รวม 59,929 15,742 9,340 18,299 19,992 20,897 113,963 1,735,321 1,993,483 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 49,440

ปรับปรุงค่าสินไหมทดแทน 183,552

รวมสำ�รองค่�สินไหมทดแทนก่อนก�รประกันภัยต่อ 2,226,475

2563 2562

(พันบาท)

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย 29,381 16,857

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 177,395 54,116

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 736 796

รวม 207,512 71,769

2563 2562

(พันบาท)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 224,805 215,783

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 15,527 13,738

รวม 240,332 229,521

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 18,507 60,135

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1,789 1,266

รวม 20,296 61,401
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ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

	 บริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 2541	 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อ

เกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

	 โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้มคีวามเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั	ไดแ้ก่	ความเสีย่งของช่วงชีวิต	และความ

เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 มูลค่าปัจจุบัน ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

 รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2563 2562

(พันบาท)

รวมในก�าไรสะสม

ณ	1	มกราคม (8,306) 6,301

รับรู้ระหว่างปี - (14,607)

ณ 31 ธันว�คม (8,306) (8,306)

2563 2562

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	มกราคม 229,521 155,265

รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 15,612 12,739

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	 4,041 5,412

ต้นทุนบริการในอดีต - 43,640

19,653 61,791

ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รประม�ณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - 779

ข้อสมมติทางการเงิน - 31,554

การปรับปรุงจากประสบการณ์ - -14,074

- 18,259

ผลประโยชน์จ่าย	 (8,842) (5,794)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 240,332 229,521

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2563 2562

(ร้อยละ)

อัตราคิดลด 1.9 1.9

อัตราขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5 5

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 1.9	-	17.2 1.9	-	17.2

อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาทอง - -
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	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็น	16.8	ปี	(2562:	16.8	ปี)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

	 การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล	ณ	วันที่

รายงาน	โดยถือว่าข้อสมมติอื่น	ๆ	คงที่	จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

	 แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว	 แต่ได้แสดงประมาณ

การความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

 16 หนี้สินอื่น

 17 สัญญ�เช่�

	 ในฐานะผู้เช่า

การเปลี่ยนแปลง

ในสมมุติฐาน

โครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงาน

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

การเปลี่ยนแปลง

ในสมมุติฐาน

โครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงาน

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(พันบาท) (พันบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

อัตราคิดลด +1% (23,800) -1% 28,189

อัตราขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 +1% 29,611 -1% (25,214)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	 +20% (20,189) -20% 23,949

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

อัตราคิดลด	 +1% (23,287) -1% 27,654

อัตราขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 +1% 26,713 -1% (22,823)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	 +20% (18,171) -20% 21,428

2563 2562

(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 546,457 204,942

ค่านายหน้าค้างจ่าย 126,348 131,926

เจ้าหนี้ตั้งพัก	-	ค่าเบี้ยประกันภัยรับ 186,178 282,831

เจ้าหนี้อื่น 68,917 105,667

เจ้าหนี้เงินวางประกัน 41,981 49,407

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 37,133 25,402

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค้างจ่าย 23,962 32,915

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยค้างจ่าย 11,892 14,032

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 99,377 89,843

อื่น	ๆ 58,053 107,650

รวม 1,200,298 1,044,615

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563

(พันบาท)

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้

อาคาร 55,392

อุปกรณ์ 774

ยานพาหนะ 12,318

รวม 68,484
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	 ในปี	2563	สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน	103.9	ล้านบาท

	 บริษัทเช่าอาคารหลายแห่งเป็นระยะเวลาเฉลี่ย	1	-	3	ปี	โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา	ค่าเช่า	ก�าหนดช�าระเป็นรายเดือน

ตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา

	 สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

	 สัญญาเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์างสัญญาใหสิ้ทธบิริษัทในการเลอืกขยายอายสัุญญาเช่าภายในหนึง่ปก่ีอนส้ินสุดระยะเวลาเช่าทีบ่อกเลกิไมไ่ด	้ใน

ทางปฏิบัติบริษัทจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการด�าเนินงาน	 สิทธิเลือกในการ

ขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิที่ให้บริษัทเป็นผู้มีสิทธิเลือกโดยผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว	 บริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่	 	 และบริษัทจะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสม

ผลที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่	หากมีเหตุการณ์ส�าคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระส�าคัญซึ่งอยู่ภายใต้

การควบคุมของบริษัท	

	 ในปี	2563	กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของบริษัทมีจ�านวน	61.1	ล้านบาท

 18 ทุนเรือนหุ้น  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	51	ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้	

บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ารอง	(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 19 สำ�รอง

	 ส�ารองประกอบด้วย

 การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2563 2562

(พันบ�ท)

จ�านวนที่รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน		

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้

-									อาคาร 25,696 -

-									อุปกรณ์ 151 -

-									ยานพาหนะ 4,660 -

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 1,606 -

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น 28,328 -

ค่าเช่าจ่าย - 60,183

มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น

(บาท)

2563 2562

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

(พันหุ้น	/	พันบาท)

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 200,000 200,000 200,000 200,000

หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว

ณ	วันที่	1	มกราคม

-												หุ้นสามัญ 1 200,000 200,000 200,000 200,000

ณ วันที่ 31 ธันว�คม

-            หุ้นส�มัญ 1 200,000 200,000 200,000 200,000
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 สำ�รองต�มกฎหม�ย

	 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 116	 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง	 (“ส�ารองตามกฎหมาย”)	

อย่างน้อยร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุน

จดทะเบียน	เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

 ผลต่�งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่�ผ่�นกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น/เงินลงทุนเผื่อข�ย

	 ผลตา่งจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุทีวั่ดมลูคา่ผา่นก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผล

รวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 /	 เงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือ

เกิดการด้อยค่า

 20 ร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธิ

 21 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุน

 22 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

2563 2562

(พันบาท)

ดอกเบี้ยรับ 163,945 194,063

เงินปันผลรับ 162,317 155,651

326,262 349,714

ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน (4,094) (5,955)

รวม 322,168 343,759

หมายเหตุ

2563 2562

(พันบาท)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (52,147) (157,104)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า

			ยุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 27 (92,389) -

รวม (144,536) 157,104

2563 2562

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน		 452,257 439,432

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 230,972 273,347

ค่าภาษีอากร 2,593 2,472

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		 (939) 2,181

อื่น	ๆ 505,864 777,737

รวม 1,190,747 1,495,169
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 23 ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น

 โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้

	 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพส�าหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน	 โดย

พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ	3	ถึง	อัตราร้อยละ	15	ของเงินเดือนทุกเดือน	และ	บริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือนของ

พนักงานทุกเดือน	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย

ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

 24 ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญ	ดังนี้

2563 2562

(พันบาท)

ผู้บริห�ร

เงินเดือน	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 45,781 43,949

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7,128 9,694

อื่น	ๆ 10,679 10,306

รวม 63,588 63,949

พนักง�นอื่น

เงินเดือน	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 591,124 558,031

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 11,379 50,441

อื่น	ๆ 220,476 206,029

รวม 822,979 814,501

รวม 886,567 878,450

2563 2562

(พันบาท)

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 6,052,086 6,604,202

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 886,567 878,450

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 1,494,189 1,729,663

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 173,319 279,954

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ 230,972 273,347

ค่าส่งเสริมการขาย 380,954 592,462

ค่าใช้จ่ายอื่น 128,169 189,927

รวม 9,346,256 10,548,005
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 25 ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

	 บริษัทด�าเนนิธรุกิจหลกัในส่วนงานด�าเนนิงานทีร่ายงานเพียงส่วนงานเดยีว	คอืการรับประกันวินาศภยั	และบริษัทด�าเนนิธรุกิจในเขตภมูศิาสตร์

เดียวในประเทศไทย	เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้แก่	ประกันอัคคี

ภัย	ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น	ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วน

งานด�าเนินงาน	ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัท	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีดังต่อไปนี้

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม	2563

ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง

ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ ประกันภัย

เบ็ดเตล็ด

รวม

(พันบาท)

ร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 176,344 22,920 7,881,320 1,682,145 9,762,729

หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ (49,164) (10,982) (25,327) (332,528) (418,001)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 127,180 11,938 7,855,993 1,349,617 9,344,728

บวก	(หัก)	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ

178 (72) 806,787 (80,232) 726,661								เป็นรายได้สุทธิลดลง	(เพิ่ม)	จากปีก่อน

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 127,358 11,866 8,662,780 1,269,385 10,071,389

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 24,567 4,472 3,081 90,553 122,673

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย 151,925 16,338 8,665,861 1,359,938 10,194,062

ค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 11,551 1,669 5,775,711 534,365 6,323,296

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 42,400 3,124 1,191,185 257,480 1,494,189

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,729 1,721 180,026 11,671 195,147

เงินสมทบบริษัท	กลางคุ้มครอง																																		

ผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด
- - 87,421 - 87,421

รวมค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัย                               

ก่อนค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 55,680 6,514 7,234,343 803,516 8,100,053

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 1,190,747

รวมค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัย 9,290,800

กำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัย 903,262

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 322,168

ขาดทุนจากเงินลงทุน (144,536)

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 5,551

รายได้อื่น 36,720

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	-	เงินสมทบ (53,851)

ต้นทุนทางการเงิน (1,606)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (141,871)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 925,837

หัก	ภาษีเงินได้ (168,476)

กำ�ไรสำ�หรับปี 757,361
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 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม	2562

ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง

ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ ประกันภัย

เบ็ดเตล็ด

รวม

(พันบาท)

ร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 174,056 20,736 9,923,716 1,130,463 11,248,971

หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ (43,826) (10,118) (16,700) (209,070) (279,714)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 130,230 10,618 9,907,016 921,393 10,969,257

หัก	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ

(1,134) (969) (251,095) 11,404 (241,794)								เป็นรายได้สุทธิเพิ่มจากปีก่อน

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 129,096 9,649 9,655,921 932,797 10,727,463

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 16,788 4,403 795 49,157 71,143

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย 145,884 14,052 9,656,716 981,954 10,798,606

ค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 34,631 1,227 6,294,642 540,905 6,871,405

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 42,070 2,804 1,504,995 179,793 1,729,662

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 2,015 1,482 219,287 9,457 232,241

เงินสมทบบริษัท	กลางคุ้มครอง																																		

ผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด - - 153,544 - 153,544

รวมค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัย                               

ก่อนค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 78,716 5,513 8,172,468 730,155 8,986,852

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 1,495,168

รวมค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัย 10,482,020

กำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัย 316,586

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 343,759

ก�าไรจากเงินลงทุน 157,104

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 10,357

รายได้อื่น 65,765

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	-	เงินสมทบ (65,985)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 827,586

หัก	ภาษีเงินได้ (150,133)

กำ�ไรสำ�หรับปี 677,453
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 สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีดังต่อไปนี้

 26 ภ�ษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทางทะเล

และขนส่ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น

รวมส่วนงาน ไม่ได้ปันส่วน รวม

(พันบาท)

สินทรัพย์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 70,055 9,617 739,860 301,251 1,120,783 14,790,401 15,911,184

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 72,545 7,309 804,347 300,129 1,184,330 14,748,495 15,932,825

หนี้สิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 211,087 13,574 6,243,238 1,485,122 7,953,021 930,537 8,883,558

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 221,758 10,823 7,216,483 979,171 8,428,235 960,951 9,389,186

หมายเหตุ 2563 2562

(พันบาท)

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�าหรับปีปัจจุบัน 214,930 147,960

ภาษีปีก่อนที่บันทึกต่�า	(สูง)	ไป 727 (669)

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 11 (47,181) 2,841

รวม 168,476 150,132

2563 2562

ก่อนภาษี

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)

ทางภาษี

สุทธิภาษี ก่อนภาษี

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)

ทางภาษี

สุทธิภาษี

(พันบาท)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(337,893) 67,579 (270,314) 328,033 (65,607) 262,426

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - - - (18,259) 3,652 (14,607)

รวม (337,893) 67,579 (270,314) 309,774 (61,955) 247,819
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 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

 27 ผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น

 28 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

และจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี	โดยแสดงการค�านวณดังนี้

 29 เงินปันผล

	 เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้น	มีดังนี้

2563 2562

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(พันบาท) อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 925,837 827,586

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

			ของประเทศไทย 20 185,168 20 165,517

ภาษีปีก่อนๆ	ที่บันทึกต่�า	(สูง)	ไป 727 (669)

รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี (18,035) (17,775)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 969 3,904

ค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิทางภาษีได้เพิ่ม (353) (845)

รวม 18.2 168,476 18.1 150,132

2563 2562

(พันบาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	-	ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

	-	ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 141,871 -

รวม 141,871 -

2563 2562

(พันบาท	/	พันหุ้น)

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	(ขั้นพื้นฐาน)	 757,361 677,453

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 200,000 200,000

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น (บ�ท) 3.79 3.39

วันที่อนุมัติ
ก�าหนดจ่าย

เงินปันผล

อัตราเงินปันผล

ต่อหุ้น	(บาท)

จ�านวนเงิน

(ล้านบาท)

ปี 2562

เงินปันผลระหว่างกาล 31	มีนาคม	2563	 30	เมษายน	2563 2.03 406

ปี 2561

เงินปันผลประจ�าปี 18	เมษายน	2562 26	เมษายน	2562 2.03 406
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 30 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

	 ความสัมพันธ์ที่มีกับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	 รายการที่ส�าคัญกับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	สรุปได้ดังนี้

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

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

	 บริษัทมีความเส่ียงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 และจากการไม่

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา	บริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์	เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า	

	 การจดัการความเส่ียงเปน็ส่วนทีส่�าคญัของธรุกิจของบริษัท	บริษัทมรีะบบในการควบคมุให้มคีวามสมดลุของระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได	้โดย

พิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเส่ียง	 ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยง

ของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง	

 31.2 คว�มเสี่ยงด้�นก�รประกันภัย

	 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่	ความรุนแรงและเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจาก

ข้อสมมติที่ใช้ ในการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	การค�านวณเงินส�ารองประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย

	 ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการรับประกันภัยที่ส�าคัญของบริษัท	คือการเปลี่ยนแปลงของระดับความถี่และความรุนแรงของภัยที่บริษัทรับโอนความ

เสี่ยง	ทั้งจากภัยธรรมชาติ	ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสิ่งแวดล้อม	การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	การกระจุกตัวของภัยที่รับไว้	

ค่าใช้จ่ายสูงกว่าข้อสมมติที่ก�าหนดไว้	การจัดสรรเงินส�ารองเบี้ยประกันภัยและเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือ

กรรมธรรม/์ผูเ้อาประกันภยั	และการพัฒนาผลติภณัฑป์ระกันภยัใหม	่ๆ 	โดยอาจส่งผลกระทบตอ่จ�านวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดทีค่าด

ว่าจะได้รับในอนาคต

	 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง	 บริษัทจึงได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยอย่างละเอียดและรอบคอบ	 มีการก�าหนดเงื่อนไขความ

คุ้มครองที่เหมาะสมกับความเส่ียงภัยที่แท้จริง	 โดยพิจารณาจากสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและอัตราสินไหมของรถยนต์แต่ละประเภทมาเทียบ

เคียงกับข้อมูลของอุตสาหกรรม	 อีกทั้งยังมีการควบคุมและติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข

ความคุม้ครองใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป	เช่น	จากการลงทนุในโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่พ่ิมข้ึนของภาครัฐท�าใหบ้ริษัท

มีโอกาสเติบโตจากการรับประกันภัยโครงการต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น	ดังนั้น	บริษัทจึงต้องมีการก�าหนดและทบทวนแนวทางการรับประกันภัยส�าหรับ

โครงการเหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเสี่ยงภัยที่แท้จริง

	 ด้านการจัดการสินไหมและการส�ารองค่าสินไหมทดแทน	 บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการจัดการสินไหมทดแทน	 ก�ากับ	 ดูแล	 และติดตาม

สถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	 ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการสินไหมให้มีความรัดกุม	 เป็นธรรมและคล่องตัวมาก	 โดยได้ ใช้วิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป	 ค�านวณและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต	 มีการติดตามและวิเคราะห์การ

ชื่อกิจการ/บุคคล ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน	สั่งการและควบคุมกิจกรรม

ต่าง	ๆ		ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้	รวมถึงกรรมการของบริษัท	

(ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ถือหุ้นร้อยละ	25.02	และมีกรรมการร่วมกัน

2563 2562

(พันบาท)

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รสำ�คัญ

ผลตอบแทนระยะสั้น 61,555 58,044

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7,128 9,694

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1,998 1,989

รวม 70,681 69,727
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เปลี่ยนแปลงของเงินส�ารอง	เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินส�ารองของบริษัทอย่างสม่�าเสมอ	เพื่อให้แน่ใจว่าเงินส�ารอง

ทีต่ัง้ไว้เพียงพอส�าหรับภาระผูกพันทีบ่ริษัทมตีอ่ผู้เอาประกันภยัในอนาคต	และใหน้กัคณติศาสตร์ประกันภยัสอบทานความเหมาะสมและความเพยีง

พอของเงินส�ารองประกันภัย	

	 ส�าหรับความเส่ียงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่บริษัทจะสามารถรับไว้ได้เองเพียงล�าพัง	 บริษัทได้มีการจัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงไป

ยังผู้รับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อ	 ทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปีและวิธีที่เป็นการท�าเฉพาะราย	 โดยเน้นบริษัทรับประกันภัยต่อที่

มีความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นหลัก	เพื่อบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัยอย่างเหมาะสม	ทั้งในด้านผลรวมของผล

การพิจารณารับประกันภัย	และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

	 นอกจากนี	้ความเส่ียงภยัอนัอาจเกิดจากความรุนแรงที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได	้ก็เปน็ปจัจยัเสีย่งอกีข้อหนึง่ที่ไมส่ามารถมองข้ามได	้เนื่องจาก

อาจส่งผลกระทบตอ่เสถียรภาพของบริษัทได	้ดงันัน้	บริษัทจงึจดัให้มกีารกระจายความเส่ียงภยั	ตามหลกัวิชาการของการประกันภยั	เพื่อให้บริษัทมี

ความสามารถรองรับเหตกุารณ	์ความเสยีหายใหญท่ีอ่าจเกิดข้ึน	เช่น	อทุกภยั	วาตภยั	พิบตัภิยัตา่ง	ๆ 	โดยมกีารจดัซ้ือสัญญาประกันภยัตอ่	“Excess	

of	Loss”	เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยโอนความรับผิดให้กับผู้รับประกันต่อ

 ความเสี่ยงในสินไหมทดแทน

	 ความเส่ียงในสินไหมทดแทนหมายถึงความเส่ียงที่ความถ่ีหรือความรุนแรงของสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยมากกว่าระดับที่ตั้งข้อ

สมมติไว้ ในขณะที่ก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์

	 บริษัทไดรั้กษามาตรฐานในการรับประกันภยัเพื่อก�าหนดการประกันภยัของผูส้มคัรเอาประกันภยั	อกีทัง้ยงัไดต้ดิตามแนวโนม้ของสินไหมทดแทน

อย่างสม่�าเสมอ	โดยสินไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ่จะถูกจัดการโดยการก�าหนดระดับความเสี่ยงภัยส่วนที่รับไว้เอง	ซึ่งระดับความเสี่ยงภัยที่ก�าหนด

ไว้ดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ	 โดยกรมธรรม์ประกันภัยซ่ึงมีระดับความเส่ียงเกินกว่าที่ก�าหนดจะถูกเอาประกันภัยต่อโดยบริษัท

ประกันภัยอื่นๆ	อีกทั้งบริษัทได้มีการจัดท�าการทดสอบการท�าก�าไรของสินค้าโดยการพิจารณา	Loss	Ratio	เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีความสอดคล้อง

กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท

31.3 คว�มเสี่ยงด้�นก�รกระจุกตัวของก�รรับประกันภัย

	 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการรับประกันภัยก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการรับประกันภัยที่ส�าคัญ	 โดย

แสดงตามมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	สรุปได้ดังต่อไปนี้

2563 2562

ก่อนการประกันภัยต่อ สุทธิ ก่อนการประกันภัยต่อ สุทธิ

(พันบาท)

สำ�รองค่�สินไหมทดแทน

ประเภทก�รรับประกันภัย

อัคคีภัย 6,282 3,811 22,808 9,364

ภัยทางทะเลและขนส่ง 1,859 787 790 277

รถยนต์ 1,914,593 1,914,593 2,087,318 2,087,318

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 118,807 107,845 108,574 94,087

เบ็ดเตล็ด 46,290 32,983 140,229 35,429

รวม 2,087,831 2,060,019 2,359,719 2,226,475

สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

ประเภทก�รรับประกันภัย

อัคคีภัย 83,338 60,280 80,123 60,459

ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,902 2,899 5,562 2,827

รถยนต์ 4,175,923 4,167,316 4,975,237 4,974,103

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 341,591 320,155 360,790 338,644

เบ็ดเตล็ด 358,656 266,217 205,848 167,495

รวม 4,965,410 4,816,867 5,627,560 5,543,528
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 ก�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหว

	 การทดสอบความออ่นไหวเปน็การวิเคราะหค์วามเส่ียงทีห่นีสิ้นจากการรับประกันภยัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเนื่องมาจากความผนัผวนของข้อสมมติ

ที่ใช้ ในการค�านวณ	ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อและหลังการรับประกันภัยต่อ	โดยความเสี่ยง

อาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดความเสียหาย	หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

 31.4 ก�รบริห�รจัดก�รทุน

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจดัการทนุของบริษัท	คอื	การด�ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด�าเนนิงานอยา่งตอ่เนื่องและการด�ารงเงินกองทนุตาม

ความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 31.5 คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย

	 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย	 คือความเส่ียงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยในตลาด

	 บริษัทมนีโยบายในการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้	โดยบริษัทมกีารลงทนุในตราสารหนีซ่ึ้งอายตุราสารสว่นใหญไ่มเ่กิน	5	ป	ีและก�าหนด

ใหม้กีารตดิตามอายเุฉลีย่ของตราสารหน้ีทีล่งทนุใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม	ดงันัน้	ผลกระทบตอ่มลูคา่ตราสารจากอตัราดอกเบีย้จงึไมสู่ง	นอกจากนี	้

บริษัทจะประเมินผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าของตราสารที่ลงทุนโดยการทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	test)	เพื่อให้บริษัทก�าหนดสัดส่วน

และอายุเฉลี่ยของตราตราสารหนี้ที่ลงทุนอย่างเหมาะสม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	สินทรัพย์และหนี้สินที่ส�าคัญสามารถจ�าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้

สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ที่ครบก�าหนด	 หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม	่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่

ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

2563

ข้อสมมติ																															

ที่เปลี่ยนแปลง

ภาระผูกพันด้าน													

สินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงก่อน

การรับประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

ภาระผูกพันด้าน												

สินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงหลัง

การรับประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

(พันบาท)

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด +10% 612,886 605,343

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด -10% (604,589) (597,047)

2562

ข้อสมมติ																															

ที่เปลี่ยนแปลง

ภาระผูกพันด้าน													

สินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงก่อน

การรับประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

ภาระผูกพันด้าน												

สินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงหลัง

การรับประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

(พันบาท)

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด +10% 714,678 682,160

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด -10% (703,449) (667,349)

2563 2562

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย รวม

(พันบาท)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 514,461 - 218,547 733,008 305,044 30,000 99,309 434,353

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - 804,716 804,716 - - 855,896 855,896

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	 - - 176,355 176,355 - - 217,276 217,276

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - - 41,440 41,440 - - 74,716 74,716

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 6,164,195 6,373,159 12,537,354 - 7,215,853 5,915,861 13,131,714

เงินให้กู้ยืม - 1,037 - 1,037 - 1,786 - 1,786

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - - 7,053,240 7,053,240 - - 7,987,279 7,987,279

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - 207,513 207,513 - - 71,769 71,769
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	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

	 การเปลีย่นแปลงทีเ่ปน็ไปไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบ้ีย	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2563	ไมม่ผีลตอ่การวัดมลูคา่ของเงินลงทนุในตราสาร

หนี้	เนื่องจากตราสารหนี้ที่ถือเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีอายุไม่เกิน	1	ปี

 31.6 คว�มเสี่ยงจ�กเงินตร�ต่�งประเทศ

	 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	บริษัทได้

ท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 ซ่ึงรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี	 เพื่อป้องกันความเส่ียงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการ

เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ณ	วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่

เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศดังนี้

 ก�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหว 

	 การแข็งค่า	(การอ่อนค่า)	ที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีผลต่อการวัดมูลค่าของ

เครื่องมือทางการเงินซ่ึงก�าหนดด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและส่งผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของและก�าไรหรือขาดทุนด้วยจ�านวน

เงินที่แสดงในตารางต่อไปนี้	 การวิเคราะห์ข้างต้นตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราคงที่	 และไม่ค�านึงถึงผล 

กระทบที่มีต่อยอดขายและยอดซื้อที่คาดการณ์ไว้

2563

ภายใน	1	ปี
เกิน	1	ปี

แต่ภายใน	5	ปี
หลังจาก	5	ปี รวม

อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)(พันบาท)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,655,232 3,505,466 303,177 6,463,875 2.8

เงินให้กู้ยืม 218 819 - 1,037 5.51

2562

ภายใน	1	ปี
เกิน	1	ปี

แต่ภายใน	5	ปี
หลังจาก	5	ปี รวม

อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี)(พันบาท)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,000 - - 30,000 0.9

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,873,453 3,737,455 604,945 7,215,853 2.7

เงินให้กู้ยืม 214 864 708 1,786 5.07

2563 2562

(พันบาท)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 58,428 18,703

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น 83,202 40,177

ตราสารทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 1,545,896 723,814

ตราสารทุนสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น 934,776 398,142

ยอดบัญชีในงบแสดงฐ�นะก�รเงินที่มีคว�มเสี่ยง            2,622,302 1,180,836

2563 2562

(พันบาท)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า																																	 925,750 614,412

ยอดคว�มเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  1,696,552 566,424
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 31.7 คว�มเสี่ยงด้�นร�ค�ของตร�ส�รทุน

	 บริษัทลงทุนในตราสารทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว	 ซ่ึงมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอตราสารทุนอาจมีความผันผวนข้ึนอยู่กับการ

เคลื่อนไหวของราคาตลาด	ดงันัน้บริษัทจ�าเปน็ตอ้งบริหารความเส่ียงของการลงทนุในตราสารทนุอยา่งระมดัระวังเพื่อด�ารงระดบัเงินทนุของบริษัท

ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับตามความต้องการของบริษัทตลอดเวลา	ตลอดจนเป็นไปตามข้อก�าหนดของผู้ก�ากับดูแล	ทั้งนี้บริษัทได้มีการติดตาม

ความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุนอย่างสม่�าเสมอ

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

	 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของตลาดหลักทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีผลต่อการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงกองทนุทีล่งทนุในตลาดหลกัทรัพยแ์ละส่งผลกระทบตอ่ส่วนของเจา้ของและก�าไรหรือขาดทนุดว้ยจ�านวนเงิน

ที่แสดงในตารางต่อไปนี้	

 31.8 คว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อ

	 ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อ	 คือความเส่ียงที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันได้	 บริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินให้กู้ยืม	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้

โดยก�าหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	 ดังนั้น	 บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สิน

เชื่อ	นอกจากนี้	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส�าคัญ	เนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัท

กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ในประเทศ	 จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตาม

บัญชีหักด้วยส�ารองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 บริษัทจงึไดจ้ดัการความเส่ียงโดยการก�าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกตวัแทน	โดยพิจารณาสถานภาพทางการเงิน	ประวัตใินการประกอบธรุกิจ	

และความสามารถในการช�าระเบีย้	ตลอดจนก�าหนดใหต้วัแทนตอ้งมหีลกัทรัพยห์รือบคุคลค้�าประกันในวงเงินเครดติทีบ่ริษัทเป็นผู้ก�าหนด	นอกจาก

นั้น	ยังได้มีการพิจารณา	“Credit	Rating”	ทั้งการประกันภัยต่อและการลงทุนโดยบริษัท

ก�าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของสุทธิจากภาษี

การแข็งค่า การอ่อนค่า การแข็งค่า การอ่อนค่า

ร้อยละ	5 ร้อยละ	5 ร้อยละ	5 ร้อยละ	5

(พันบาท)

สกุลเงินต่างประเทศ 30,187 (30,187) (49,495) 49,495

ก�าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจ้าของสุทธิจากภาษี

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

ร้อยละ	2 ร้อยละ	2 ร้อยละ	2 ร้อยละ	2

(พันบาท)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - - 43,571 (43,571)

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ - - 42,187 (42,187)
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 การวิเคราะห์คุณภาพของเครดิต

	 ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกับคุณภาพของเครดติ	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2563	ส�าหรับงินลงทนุในตราสารหนีท้ีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 โดยอ้างอิงจากอันดับเครดิตของบริษัท	 Tris	และ		

Fitch	

 31.9 คว�มเสี่ยงจ�กสภ�พคล่อง

	 ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง	คอืความเสีย่งทีบ่ริษัทจะไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพันไดเ้มื่อครบก�าหนด	เนื่องจากไมส่ามารถเปลีย่นสินทรัพย์

เป็นเงินสดได้	หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม	ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายได้

	 ความเสี่ยงสภาพคล่องเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถช�าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด	 เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น

เงินสดได้	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้	 ดังนั้น	 นอกจากการถือ

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	บริษัทยงัเน้นให้ความส�าคญักับสภาพคลอ่งในการตดัสนิใจลงทนุ	โดยเลอืกลงทนุในหลกัทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่ง

สูง	สามารถขายเปลี่ยนมือได้ ในตลาดรอง	(Secondary	market)	หรือสามารถไถ่ถอนก่อนครบก�าหนดอายุได้	เช่น	เงินฝากประจ�า	เป็นต้น	ทั้งนี้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการจ่ายช�าระหนี้ระยะสั้นในส่วนที่ไม่สามารถประมาณการได้ล่วงหน้า	

 

(พันบาท)

ชั้นที่	1 ชั้นที่	2 ชั้นที่	3 รวม

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่า

  ยุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 299,680 - - 299,680

ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับเครดิต

อันดับเครดิต	AAA	 - - - -

อันดับเครดิต	AA-	ถึง	AA+ - - - -

อันดับเครดิต	A-	ถึง	A+ - - - -

อันดับเครดิต	BBB	และน้อยกว่า - - - -

มูลค่�ต�มบัญชี 299,680 - - 299,680

ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - -

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย

  ราคาทุนตัดจำาหน่าย

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,665,013 - - 1,665,013

ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับเครดิต

อันดับเครดิต	AAA	 865,043 - - 865,043

อันดับเครดิต	AA-	ถึง	AA+ 1,213,477 - - 1,213,477

อันดับเครดิต	A-	ถึง	A+ 2,284,632 - - 2,284,632

อันดับเครดิต	BBB	และน้อยกว่า - - 281,281 281,281

มูลค่าตามบัญชี 6,028,165 - 281,281 6,309,446

หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2,437) - (142,814) (145,251)

มูลค่�ต�มบัญชีสุทธิ 6,025,728 - 138,467 6,164,195
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	 การวิเคราะห์ส�ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากรับประกันภัยต่อ	ตามข้อมูลที่คาดว่าจะครบก�าหนด	มีดังนี้

 31.10 มูลค่�ต�มบัญชีและมูลค่�ยุติธรรม  

 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

	 บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ	 2	 ส�าหรับหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	 ณ	 สิ้นวันท�าการสุดท้ายของงวดที่เผยแพร่โดยบริษัท

จัดการกองทุน

	 มูลค่ายุติธรรมระดับ	2	ส�าหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์	อ้างอิงราคาจากนายหน้า

	 พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ	3	ส�าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดหลักทรัพย์	โดยใช้มูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก

	 ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทางการเงินรวมถึงล�าดบัช้ันมลูคา่ยตุธิรรม	แตไ่มร่วมถึงการ

แสดงข้อมลูมลูคา่ยตุธิรรมส�าหรับสินทรัพยท์างการเงนิและหนีสิ้นทางการเงินที่ไมไ่ดวั้ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม	หากมลูคา่ตามบญัชีใกลเ้คยีงกับ

มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

2020 2019

(พันบาท)

ไม่เกิน	1	ปี 1,804,678 2,016,183

เกินกว่า	1	ปี	ถึง	5	ปี 213,672 180,892

เกินกว่า	5	ปี	 41,669 29,400

รวม 2,060,019 2,226,475

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

(พันบาท)

31 ธันว�คม 2563

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินลงทุนที่วัดมูลค่�ยุติธรรมผ่�นกำ�ไรข�ดทุน

   เบ็ดเสร็จอื่น 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 79,051 299,680 - 378,731

ตราสารทุน 906,466 - 169,843 1,076,309

ตราสารทุนต่างประเทศ 2,445,589 - - 2,445,589

หน่วยลงทุน 1,571,759 865,688 - 2,437,447

หน่วยลงทุนต่างประเทศ - 35,083 - 35,083

ตร�ส�รอนุพันธ์

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 22,781 - 22,781

รวม 5,002,865 1,223,232 169,843 6,395,940

หนี้สินท�งก�รเงิน

ตร�ส�รอนุพันธ์

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - -

รวม - - - -
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 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

(พันบาท)

31 ธันว�คม 2562

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินลงทุนเผื่อข�ย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 267,185 236,494 - 503,679

ตราสารทุน 1,629,614 - - 1,629,614

ตราสารทุนต่างประเทศ 1,029,061 - - 1,029,061

หน่วยลงทุน 2,096,560 556,913 - 2,653,473

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 62,065 30,830 - 92,895

ตร�ส�รอนุพันธ์

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 2,985 - 2,985

รวม 5,084,485 827,222 - 5,911,707

หนี้สินท�งก�รเงิน

ตร�ส�รอนุพันธ์

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 20 - 20

รวม - 20 - 20

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

(พันบาท)

31 ธันว�คม 2563

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 733,008 733,008 - - 733,008

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 5,016,731 - 5,016,303 - 5,016,303

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด	เกินกว่า	3	เดือน 1,292,715 - 1,292,715 - 1,292,715

เงินให้กู้ยืม 1,037 - 1,037 - 1,037



รายงานประจำาปี 2563 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)130

 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

	 วิธีการก�าหนดมลูคา่ยตุธิรรมข้ึนอยูกั่บลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ	โดยบริษัทมกีารประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงิน

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 ก)	 เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน	ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดเหลือน้อยกว่า	90	วัน	มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน	ส่วนที่เกิน	90	วัน	ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด	โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

	 ข)	 เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด	 หรือค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร 

หนี้ไทย

	 ค)	 เงนิลงทนุในตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดแสดงมลูคา่ยตุธิรรมตามราคาตลาด	กรณทีีเ่ปน็เงินลงทนุในตราสารทนุที่ไมอ่ยู่ในความ

ต้องการของตลาดค�านวณโดยใช้มูลค่าที่ประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยผู้ประเมินภายนอก

	 ง)	 เงนิลงทนุในหนว่ยลงทนุแสดงมลูคา่ยตุธิรรมตามราคาตลาดหรือค�านวณโดยใช้มลูคา่สนิทรัพยสุ์ทธ	ิณ	ส้ินวันท�าการสดุทา้ยของงวดทีเ่ผย

แพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

	 จ)	 มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิให้กู้ยมืที่ใช้อตัราดอกเบีย้แบบลอยตวัและไมม่คีวามเสีย่งทีม่สีาระส�าคญัของการใหสิ้นเชื่อถือตามจ�านวนเงนิทีแ่สดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน	ส�าหรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิใหกู้้ยมืที่ใช้อตัราดอกเบ้ียแบบคงทีป่ระมาณโดยใช้วิธหีาส่วนลดกระแสเงินสด	โดยใช้อตัรา

ดอกเบี้ยปัจจุบัน

	 ฉ)	 ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมค�านวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากทางธนาคารคู่สัญญา

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ไม่มีการโอนระหว่างระดับ	1	และ	ระดับ	2	

 32 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองว�งไว้กับน�ยทะเบียน

	 32.1	บริษัทได้น�าเงินลงทุนในตราสารหนี้วางเป็นประกันไว้กับนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	

2551	มีดังนี้

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

(พันบาท)

31 ธันว�คม 2562

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 434,353 434,353 - - 434,353

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 4,970,429 - 5,114,571 - 5,114,571

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด	เกินกว่า	3	เดือน 2,245,424 - 2,245,424 - 2,245,424

เงินลงทุนทั่วไป 7,139 - - 355,954 355,954

เงินให้กู้ยืม 1,786 - 1,786 - 1,786

2563 2562

ราคาตามบัญชี ราคาตรา ราคาตามบัญชี ราคาตรา

(พันบาท)

พันธบัตรรัฐวิส�หกิจ 14,173 14,000 14,350 14,000
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	 32.2	บริษัทไดน้�าเงนิลงทนุในตราสารหนีเ้ปน็เงนิส�ารองวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อให้เปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	อัตรา	หลักเกณฑ์	และวิธีการวางเงินส�ารองส�าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย	

พ.ศ.	2557	มีดังนี้

 33 ทรัพย์สินที่มีข้อจำ�กัดและภ�ระผูกพัน

	 นอกจากนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทได้วางพันธบัตรรัฐบาลและสลากออมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน	3.8	ล้านบาท	(2562:	

4.7	ล้านบาท)	เป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวกรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา

 34 เงินสมทบกองทุนประกันวิน�ศภัย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ยอดสะสมเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย	มีจ�านวนดังนี้

 35 ภ�ระผูกพันกับบุคคลหรือกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 (ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

	 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารส�านักงานและบริการอื่น	ๆ

2563 2562

ราคาตามบัญชี ราคาตรา ราคาตามบัญชี ราคาตรา

(พันบาท)

ตร�ส�รหนี้รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 1,186,056 1,178,000 1,189,022 1,178,000

2563 2562

(พันบาท)

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน

-		เงินเบิกเกินบัญชี 20,000 20,000

-		การใช้ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร 2,000 2,000

-		การปล่อยตัวผู้ต้องหาตามสัญญารับประกันภัยรถยนต์ 250 250

-		หนังสือค้�าประกันซึ่งออกโดยธนาคาร 5,465 8,174

รวม 27,715 30,424

2563 2562

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	มกราคม 224,574 196,546

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 24,286 28,028

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 248,860 224,574

2563 2562

(พันบาท)

ภายในหนึ่งปี 6,026 31,695

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 3,455 23,163

หลังจากห้าปี 74 514

รวม 9,555 55,372
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 (ข) ภาระผูกพันอื่น ๆ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีหนังสือค้�าประกันที่ออกโดยธนาคารจ�านวน	6.6	ล้านบาท	(2562:	9.2	ล้านบาท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ

ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท

 36 หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องรวมเป็นจ�านวนเงิน

ประมาณ	690.5	ลา้นบาท	(2562:		650.7	ลา้นบาท)	ซ่ึงผลของการพิจารณาคดดีงักลา่วยงัไมส่ิน้สุด	อยา่งไรก็ตาม	บริษัทไดบ้นัทกึส�ารองคา่สินไหม

ทดแทนส�าหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจ�านวนประมาณ	199.6	ล้านบาท	(2562:	195.7	ล้านบาท)	ไว้แล้วในงบการเงิน	ซึ่งผู้บริหารของบริษัท

เชื่อว่าส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทบันทึกนั้นมีจ�านวนเพียงพอส�าหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

 37 เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท	 เพื่อพิจารณาและ

อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี	2563	ในอัตราหุ้นละ	2.20	บาท	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	440	ล้านบาท

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

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมซ่ึ่งเก่ียวกับการด�าเนนิงานของบริษัท	และคาดว่าจะมผีลกระทบทีม่สีาระส�าคญัตอ่งบ

การเงินของบริษัท	เมื่อน�ามาปฏิบัติเป็นครั้งแรก	โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2564	ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 39 ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่

	 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่			31	ธันวาคม	2562	เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ	 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�าเสนองบการเงินในปีปัจจุบัน	 การจัดประเภทรายการ

เหล่านี้เป็นไปตามการถือปฏิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย	ตามที่เปิด

เผยไว้ ในหมายเหตุข้อ	3	และสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการน�าเสนองบการ

เงิน	การจัดประเภทรายการที่มีสาระส�าคัญมีดังนี้

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน เรื่อง

กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน

ก่อนจัดประเภท

รายการใหม่

จัดประเภท

รายการใหม่

หลังจัดประเภท

รายการใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

สินทรัพย์

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 48,081 (1) 48,080

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,786 1 1,787

-
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ก่อนจัดประเภท

รายการใหม่

จัดประเภท

รายการใหม่

หลังจัดประเภท

รายการใหม่

(พันบาท)

งบกระแสเงินสด

   สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1,122,798) 1,122,798 -

เงินให้กู้ยืม 2,076 (2,076) -

เงินฝากสถาบันการเงิน 449,967 (449,967) -

เงินสดรับ	-	สินทรัพย์ทางการเงิน - 11,570,030 11,570,030

เงินสดจ่าย	-	สินทรัพย์ทางการเงิน - (12,240,784) (12,240,784)ช
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ส�ข�/ศูนย์บริก�ร   ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

สาขาหลัก			

สาขาบางแค 995,523		ถนนกาญจนาภิเษก		แขวงหลักสอง		เขตบางแค		จังหวัดกรุงเทพมหานคร		10160 02-4543960-6

สาขาศรีย่าน	 179		ถนนพิชัย		แขวงถนนนครไชยศรี		เขตดุสิต		กรุงเทพมหานคร		10300		(อาคารโปร่ง-ศรี) 02-2417955-8

สาขาดอนเมือง 683	-	684		หมุ่ที่	8		ต�าบลคูคต		อ�าเภอล�าลูกกา		จังหวัดปทุมธานี			12130 02-5334050	,	5334053

สาขารัตนาธิเบศร์ 9/7-8		หมู่ที่	5		ถนนราชพฤกษ์		ต�าบลบางรักน้อย			อ�าเภอเมือง			จังหวัดนนทบุรี		11000 02-5958011,8030,8032

สาขาพระราม	3 966/9			ซอยวัดจันทร์ใน/ประดู่	1	ถนนพระราม	3		แขวงบางโคล่				เขตบางคอแหลม				กรุงเทพฯ			10120		 02-2948257-61

สาขาอุดมสุข 761-761/1		ซอยสุขุมวิท	103			ถนนสุขุมวิท	103		แขวงบางจาก		เขตพระโขนง		กรุงเทพฯ		10250 02-3613139

สาขาสุทธิสาร 1303,1305		ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		กรุงเทพฯ	10400 02-2754857,59

สาขาเทพารักษ์ 2129		หมู่ที่	7		ถนนเทพารักษ์		ต�าบลเทพารักษ์			อ�าเภอเมือง		จังหวัดสมุทรปราการ		10270 02-3622137-40

สาขาหลักสี่ 78/10-11	(ชั้น1)		ถนนแจ้งวัฒนะ		แขวงอนุสาวรีย์		เขตบางเขน		กรุงเทพมหานคร	10220	(อาคารศูนย์การค้า	MaxValu	Laksi) 02-5218733-5	,	02-5218713

สาขาร่มเกล้า 75/7		ซอยร่มเกล้า	1		แขวงแสนแสบ		เขตมีนบุรี		กรุงเทพมหานคร		10510 02-5438815

สาขาย่อย	ล�าลูกกา	 3/102-103		หมู่ที่	7		ต�าบลลาดสวาย		อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	12150 02-5324140-1

สาขาอรุณอมรินทร์		 16/1-2		ถนนอรุณอมรินทร์		แขวงอรุณอมรินทร์		เขตบางกอกน้อย		กรุงเทพมหานคร		10700 02-4340151-4

สาขาเมกา	บางนา 39	หมู่ที่	6	อาคารศูนย์การค้าเมกาบางนา	ชั้น	1	ห้อง	1754	ถนนบางนา-ตราด	ต�าบลบางแก้ว	อ�าเภอบางพลี	จ.สมุทรปราการ		10540 092-283-8867	

สาขาพระราม	2 402,404	ถนนพระรามที่	2	แขวงบางมด	เขตจอมทอง	กทม.	10150 	02-476-3596-99	

สาขาย่อย	ปทุมธานี 112/28	หมู่ที่		1		ต.สามโคก		อ.สามโคก		จ.ปทุมธานี			12160 02-1475295-6

สาขาย่อย	แฟชั่นไอส์แลนด์	ฝั่ง

พระอาทิตย์

587,589	ห้อง	KIFKS202	ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	(ฝั่งบิ๊กซี)	ชั้น	2	หมู่	7	ถ.รามอินทรา	ข.คันนายาว	ข.คันนายาว		กทม.	10230 085-6617660

สาขาย่อย	แฟชั่นไอส์แลนด์	ฝั่ง

พระจันทร์

587,589	ห้อง	KIFKS206		ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	(ฝั่งโรบินสัน)	ชั้น	2	ถ.รามอินทรา	ข.คันนายาว	ข.คันนายาว	กทม.	10230 085-6617659

สาขาย่อย	ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 94	ห้อง	PKT.BF.SHP003		ถ.พหลโยธิน	ข.ประชาธิปัตย์		ข.ธัญบุรี		ปทุมธานี	12110 081-7546557

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ดาวคะนอง 1050	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาดาวคะนอง		ชั้น	2	ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน	ข.บุคโล	ข.ธนบุรี	กทม.	10600 085-6618012

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	พระราม	2 160	ห้อง	KG07	อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล	พระราม	2	ชั้น	G		ถ.พระรามที่	2		ข.แสมด�า			ข.บางขุนเทียน			กทม.		10150 085-6617896

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	พระราม	3	 79	ชั้น	4		ห้อง	K405	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	พระราม	3		ถ.สาธุประดิษฐ์			ข.ช่องนนทรี			ข.ยานนาวา			กทม.		10120 085-6618040

สาขาย่อย	ดิ	โอลด์	สยามพลาซ่า 12	ชั้น	1	ถ.บูรพา	ข.วังบูรพาภิรมย์	ข.พระนคร		กทม.	10200 085-661-7606

สาขาย่อย	เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ 68/100,	68/919		หมู่	8			ถ.รัตนาธิเบศร์		ต.บางกระสอ		อ.เมือง		จ.นนทบุรี	11000 085-6618037

สาขาย่อย	อิมพีเรียล	เวิลด์	ส�าโรง	 999	ชั้นใต้ดิน	หมู่	1	ถ.สุขุมวิท		ต.ส�าโรงเหนือ		อ.เมืองสมุทรปราการ		จ.สมุทรปราการ	10270 085-4851954

สาขาย่อย	อิมพีเรียล	เวิลด์	ส�าโรง	(2) 999	รหัส	SH-I-1-033	ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์	ส�าโรง	ช้ัน	1	หมู่	1	ถ.สุขุมวิท	ต.ส�าโรงเหนือ	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10270 081-9274928

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	บางนา		 1091,1093		ชั้น	BO		หมู่ที่	12	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา		เขตบางนา		จังหวัดกรุงเทพฯ	10260 085-6617895

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ลาดพร้าว		 2539		ชั้น	1		ถนนลาดพร้าว		แขวงวังทองหลาง		เขตวังทองหลาง		จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10310 085-6617655

สาขาย่อย	ถนนสุขสวัสดิ์		 93		หมู่ที่	18		ต�าบลบางพึ่ง		อ�าเภอพระประแดง		จังหวัดสมุทรปราการ		10130 085-6617804

สาขาย่อย	โรบินสัน	บางรัก	 1522		ชั้น	1F	ถนนเจริญกรุง	แขวงบางรัก	เขตบางรัก	เขตบางรัก	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10500 085-4851950

สาขาย่อย	เยส		บางพลี 201/ข		หมู่ที่	1	ถนนเทพารักษ์			ต�าบลบางเสาธง			อ�าเภอบางเสาธง		จ.สมุทรปราการ		10540 085-6617891

สาขาย่อย	ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ	แจ้งวัฒนะ

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

สาขาย่อย	มาร์เก็ตเพลส	บางบอน 6	ห้อง	A21	ศูนย์การค้า	มาร์เก็ต	เพลส	บางบอน		ถ.บางขุนเทียน	ข.บางบอน	ข.บางบอน		กทม.	10150 085-6618041

สาขาย่อย	เอสพละนาด 99		ศูนย์การค้าเอสพละนาด	ชั้น	M		ถนนรัชดาภิเษก		แขวงดินแดง		เขตดินแดง		กทม.	10400 084-4386197

สาขาย่อย	เดอะพาซิโอ	ลาดกระบัง 318/5		ห้องเลขที่	PF-45		ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ		ชั้นที่	1	ถนนลาดกระบัง		แขวงลาดกระบัง		เขตลาดกระบัง		กทม.	10520 085-4825621	

สาขาย่อย	เดอะวอล์ค	ราชพฤกษ์ 189/1	ห้อง	129		THE	WALK	สาขาราชพฤกษ์		ชั้น	1	หมู่ที่	2		ต.บางขุนกอง		อ.บางกรวย		จ.นนทบุรี		11130 085-4893877

สาขาย่อย	ไอเพลส	ลาดกระบัง 1	ห้อง	S113	ชั้น	1	อาคารศูนย์บริการผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	ไอเพลส	ไลฟสเคปเซ็นเตอร์	ซ.ฉลองกรุง	31		

ข.ล�าปลาทิว	ข.ลาดกระบัง	กทม.	10520

081-3729587

สาขาย่อย	ไอที	สแควร์ 333/100	ห้อง	AEX-61	หลักสี่พลาซ่า	ชั้น	1	หมู่ที่	4	ถ.แจ้งวัฒนะ	ข.ตลาดบางเขน		ข.หลักสี่	กทม.	10210 085-6617880

สาขาย่อย	บิ๊กซี	วงศ์สว่าง 888	ห้อง	106		วงศ์สว่าง	ทาวน์เซ็นเตอร์	ชั้น	AC		ถ.พิบูลย์สงคราม	ข.บางซื่อ		ข.บางซื่อ	กทม.	10800 085-6618016

สาขาย่อย	วัน-โอ-วัน	ทรู	ดิจิทัล	พาร์ค	 101		ห้อง	OP-010	วัน-โอ-วัน	ทรู	ดิจิทัล	พาร์ค	ชั้น	B1		ถ.สุขุมวิท		ข.บางจาก		ข.พระโขนง		กทม.	10260	 084-7003258

สาขาย่อย	เดอะเซอร์เคิล	ราชพฤกษ์ 39	ห้อง	M48	เดอะ	เซอร์เคิล	ราชพฤกษ์	ถ.ราชพฤกษ์	ข.บางระมาด	ข.ตลิ่งชัน	กทม.	10170 084-3883175

สาขาย่อย	สัมมากร	เพลส	รังสิต 819/1-3		ห้อง	EX04	สัมมากร	เพลส	สาขารังสิต	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.ประชาธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110 081-3769810

สาขาย่อย	ซีคอนสแควร์	 55	ห้อง	MK3/07	ชั้น	3		ซีคอนสแควร์		ถ.ศรีนครินทร์	ข.หนองบอน		ข.ประเวศ		กทม.	10250 092-2839079

สาขาย่อย	สนามบินน้�า 146		ห้อง	CS.4		ชั้น	1	ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี		ต.ท่าทราย		อ.เมืองนนทบุรี		จ.นนทบุรี		11000 081-8337103

สาขาย่อย	บิ๊กซี	แจ้งวัฒนะ 96	ห้อง	GCL003		บิ๊กซี	ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาแจ้งวัฒนะ		ชั้น	G	หมู่	1		ถ.แจ้งวัฒนะ	ข.ทุ่งสองห้อง		ข.หลักสี่	กทม.	10210 085-6617860

สาขาย่อย	ซีคอน	บางแค 607	ห้อง	330B	ซีคอนบางแค	ชั้น	3		ถ.เพชรเกษม	ข.บางหว้า		ข.ภาษีเจริญ	กทม.	10160 089-2062788

สาขาย่อย	พาราไดซ์	พาร์ค 61	ห้อง	K02C005	ชั้น	2	พาราไดซ์	พาร์ค	ถ.ศรีนครินทร์	ข.หนองบอน	ข.ประเวศ	กทม.	10250 081-8338537

สาขาย่อย	บิ๊กซี	พระราม	2 127	ห้อง	GBB017		บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขา	พระราม	2	ชั้น	G		ถ.พระรามที่	2		ข.แสมด�า		ข.บางขุนเทียน		กทม.		10150 085-6617870

สาขาและศูนย์บริการ
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สาขาย่อย	แม็กซ์แวลู	นวมินทร์ 700/29		ศูนย์การค้าอิออน	(ไทยแลนด์)	สาขานวมินทร์		ชั้น	1	หมู่	10	ข.คลองกุ่ม	ข.บึงกุ่ม	กทม.		10240 089-8163695

สาขาย่อย	สัมมากร	เพลส	ราชพฤกษ์ 62/28		ห้อง	C14	สัมมากรเพลส	สาขาราชพฤกษ์		หมู่	1		ต.อ้อมเกร็ด		อ.ปากเกร็ด		จ.นนทบุรี		11120 081-9186196

สาขาย่อย	บิ๊กซี	บางนา 111		ห้อง	2CR211	บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาบางนา		ชั้น	2		ถ.บางนา-ตราด		ข.บางนา		ข.บางนา	กทม.	10260 085-6617608

สาขาย่อย	เดอะมอลล์	บางกะปิ	 3522	เดอะมอลล์	สาขาบางกะปิ		ห้อง		RMU302		ชั้น	3		ถ.ลาดพร้าว		ข.คลองจั่น			ข.บางกะปิ	กทม.	10240 081-9081565

สาขาย่อย	บางใหญ่ 1/2		เซ็นเตอร์พอยท์	บางใหญ่		ห้อง	106-1		ชั้น	1	หมู่	6		ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี	ต.เสาธงหิน	อ.บางใหญ่		จ.นนทบุรี		11140 081-9380070

สาขาย่อย	เดอะมอลล์	บางแค 275		ห้อง	A4-A5	เดอะมอลล์	สาขาบางแค		ชั้น	3	หมู่	1	ถ.เพชรเกษม	ข.บางแคเหนือ		ข.บางแค		กทม.		10160 085-6617801

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ปากน้�า 498/1	ห้อง	2CN004	บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาสมุทรปราการ	ชั้น	2	ถ.สุขุมวิท	ต.ปากน้�า	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10280 085-4851945

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ราษฎร์บูรณะ 19	ห้อง	GCR006	บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	ราษฎร์บูรณะ	ชั้น	G-IN	หมู่่	9	ถ.ราษฎร์บูรณะ	ข.บางปะกอก	ข.ราษฎร์บูรณะ	กทม.	10140 085-6617809

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	แจ้งวัฒนะ	 99,	99/9	ห้อง	K309	เซ็นทรัลพลาซา	แจ้งวัฒนะ	ชั้น	3		หมู่ที่	2		ถ.แจ้งวัฒนะ			ต.บางตลาด		อ.ปากเกร็ด		จ.นนทบุรี		11120 085-6618029

สาขาย่อย	เมืองทองธานี 101-101/1	ห้อง	T37		Easy	Avenue		ถนนป๊อปปูล่า		ต.บ้านใหม่		อ.ปากเกร็ด		จ.นนทบุรี		11120 081-9362138

สาขาย่อย	บ๊ิกซีเอ็กซ์ตร้า	สุขาภิบาล	3 1245	ห้อง	2CR211	ชั้น	2		บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สุขาภิบาล	3	(2)		ถ.รามค�าแหง		ข.หัวหมาก		ข.บางกะปิ		กทม.		10240 092-2642380

สาขาย่อย	บิ๊กซี	เพชรเกษม 1759		ห้อง	GCN027		ชั้น	G-IN	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เพชรเกษม			ถ.เพชรเกษม	ข.หลักสอง	ข.บางแค		กทม.		10160 085-6618042

สาขาย่อย	บิ๊กซี	เคหะร่มเกล้า 8/1		ห้อง	GCR112		ชั้น	G-IN		บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เคหะร่มเกล้า		ถ.เคหะร่มเกล้า	ข.คลองสองต้นนุ่น		ข.ลาดกระบัง	กทม.	10520 092-2843173

สาขาย่อย	บิ๊กซี	มาร์เก็ต	หทัยราษฎร์ 458,	458/1-2		ห้อง	GCR	113		ชั้น	1		บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	หทัยราษฎร์	ถ.เลียบคลองสอง	ข.บางชัน		ข.คลองสามวา	กทม.	10510 061-4107140

สาขาย่อย	เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน	 408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430,430/1	เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน	ห้อง	SRS506	ชั้น	5		ถ.งามวงศ์วาน		 

ต.บางเขน		อ.เมืองนนทบุรี		จ.นนทบุรี		11000

061-4107390

สาขาย่อย	บิ๊กซี	มาร์เก็ต	สายไหม 89-89/3	ห้อง	GCR	112	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สายไหม	ชั้น	1	หมู่	3	ข.สายไหม	ข.สายไหม	กทม.	10220 061-4107403

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ศรีนครินทร์ 425	ห้อง	2CR216/1	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ศรีนครินทร์	ชั้น	2	หมู่่	5	ถ.ศรีนครินทร์	ต.ส�าโรงเหนือ	อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	

10270

061-4140743

สาขาย่อย	เดอะฮับรังสิต เลขที่		99/4		ห้องเลขที่	FSC	060		อาคาร	The	hub		ชั้นที่	2		หมู่ที่	8		ถนนพหลโยธิน		ต�าบลคูคต		อ�าเภอล�าลูกกา		จังหวัดปทุมธานี		

12150

081-9365213

สาขาย่อย	บิ๊กซี	มาร์เก็ต	ประชาอุทิศ 523-523/3	ห้อง	GCR103	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ประชาอุทิศ	ชั้น	1	ถ.ประชาอุทิศ		ข.ทุ่งครุ		ข.ทุ่งครุ	กทม.	10140 061-4158017

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต 199,199/1,199/2		ห้อง	K312		เซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต		ชั้น	3		หมู่	6		ต.เสาธงหิน		อ.บางใหญ่		จ.นนทบุรี		11140 061-4159334

สาขาย่อย	เดอะมอลล์	ท่าพระ 99	ห้อง	D1		ชั้น	1	เดอะมอลล์	สาขาท่าพระ		ถ.รัชดาภิเษก	(ตากสิน-ท่าพระ)	ข.บุคคโล	ข.ธนบุรี	กทม.	10600 062-6017948

สาขาย่อย	บิ๊กซี	หนองจอก 34	ห้อง	GCN014	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	หนองจอก	ชั้น	1	หมู่่	1		ถ.เลียบวารี	ข.กระทุ่มราย	ข.หนองจอก	กทม.	10530 092-2650522

สาขาย่อย	เมโทร	เวสต์	ทาวน์	 212/2		ห้อง	BK10-11	เมโทร	เวสต์	ทาวน์		ชั้น	1	ถ.กัลปพฤกษ์	ข.บางหว้า		ข.ภาษีเจริญ	กทม.	10160 085-661-8015

สาขาย่อย	มาร์เก็ตเพลส	นางลิ้นจี่ 27/1	ห้อง	NLC02CL205	มาร์เก็ตเพลส	นางล้ินจ่ี		ช้ัน	2		ถ.นางล้ินจ่ี	ข.ช่องนนทรี	ข.ยานนาวา	กทม.	10120 063-2216397

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	รามอินทรา 109/1	ห้อง	RMU	308	หมู่	3	ถ.รามอินทรา	ข.อนุเสาวรีย์	ข.บางเขน	กทม.	10220 085-661-8010

สาขาย่อย	มาร์เก็ตวิลเลจ	สุวรรณภูมิ 99/29	ห้อง	KO309	มาร์เก็ต	วิลเลจ	สุวรรณภูมิ	ชั้น	3	หมู่	1	ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี		จ.สมุทรปราการ		10540	 063-2201605

ภาคกลาง

สาขานครปฐม 171/5-6		ถ.เทศา		ต.พระประโทน	อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000 034-253543-4	,	034-272196-7

สาขาสระบุรี 413/4		ถ.มิตรภาพ	ต.ปากเพรียว	อ.เมือง		จ.สระบุรี	18000 036-213210-3

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

สาขาปราณบุรี 281-282		ม.11		ถ.เพชรเกษม		ต.หนองตาแต้ม	อ.ปราณบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์		77120 032-623639-42

สาขาสมุทรสาคร 927/300		ถ.เศรษฐกิจ	1	ต.มหาชัย	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร		74000 034-421407-10

สาขาย่อย	ราชบุรี 122/9			ถ.เพชรเกษม		ต.หน้าเมือง	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	70000 032-332451-2

สาขาย่อย	กาญจนบุรี 25		ถ.บวร		ต.บ้านเหนือ		อ.เมือง		จ.กาญจนบุรี		71000 034-515075-77

สาขาลพบุรี 61/1	ม.	1	ถนนพหลโยธิน		ต�าบลท่าศาลา		อ�าเภอเมือง		จังหวัดลพบุรี		15000 036-784468-71

สาขาเพชรบุรี 500/1		ม.	6		ต.บ้านหม้อ		อ.เมืองเพชรบุรี		จ.เพชรบุรี		76000 032-474893-6

สาขาย่อย	นครนายก ข4-390/10		ถนนสุวรรณศร			ต�าบลนครนายก			อ�าเภอเมืองนครนายก		จังหวัดนครนายก		26000 037-349391-2

สาขาย่อย	อ่างทอง 99/2	หมู่ที่	3	ต�าบลศาลาแดง		อ�าเภอเมืองอ่างทอง	จังหวัดอ่างทอง			14000 035-611695,	035-611697,	035-611698

สาขาย่อย	สิงห์บุรี 154/166		หมู่ที่	7		ต�าบลบางมัญ	อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี			16000 036-510397-8

สาขาย่อย	สุพรรณบุรี 3/57	ถนนนางแว่นแก้ว	ต�าบลร้ัวใหญ่	อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี		72000 035-446530	,	035-446533	

สาขาย่อย	สมุทรสงคราม 134/121	ต�าบลบางแก้ว		อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม	จังหวัดสมุทรสงคราม			75000	 034-710757-8

สาขาย่อย	ประจวบคีรีขันธ์ 21	ต�าบลประจวบคีรีขันธ์	อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			77000 032-646866-7,063-2024344	

สาขาย่อย	พอร์โต้	ชิโน่ 99/120	ห้อง	KIOSK103	ศูนย์การค้าพอร์โต้	ชิโน่		อาคาร	A		ชั้น	1		ม.	4		ต.นาดี		อ.เมืองสมุทรสาคร		จ.สมุทรสาคร		74000 081-937-0217

สาขาย่อย	บิ๊กซี	นครปฐม 754	ห้อง	2CL37	ศูนย์การค้า	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขานครปฐม	ชั้น	2	ถ.เพชรเกษม	ต.ห้วยจรเข้	อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม	73000 084-7517463

สาขาสมุทรสงคราม 74/19-20		ถ.พระรามที่	2		ต.แม่กลอง	อ.เมือง	จ.สมุทรสงคราม		75000 034-723410-1

ศูนย์สุพรรณบุรี 74		ถ.มาลัยแมน		ต.ท่าพี่เลี้ยง		อ.เมือง		จ.สุพรรณบุรี		72000 0-3552-2029,	0-3554-5144

ศูนย์นครนายก 147-8	ม.10		ถ.สุวรรณศร	ต.บ้านนา	อ.บ้านนา	จ.นครนายก		26110 0-3738-2399,	0-3738-1481
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ภาคตะวันออก

สาขาชลบุรี 90/353-356		ม.3			ถ.สายเสม็ด-อ่างศิลา	ต.เสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	20000 038-193700-7			

สาขากบินทร์บุรี 81/8-9	ม.16		ถ.ทางหลวงหมายเลข	304		ต.เมืองเก่า	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	25110 037-280409-11

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

สาขาฉะเชิงเทรา 29			ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง		ต.หน้าเมือง		อ.เมืองฉะเชิงเทรา	จ.ฉะเชิงเทรา	24000	 038-513209-12

สาขาพัทยา 1/44-45	ม.	6	ต.นาเกลือ	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150 038-424976-8

สาขาสระแก้ว 46		ถ.สุวรรณศร	ต.สระแก้ว	อ.เมืองสระแก้ว	จ.สระแก้ว			27000 037-421922	,	037-421307

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

สาขาย่อย	สัตหีบ 436	ม.2		ต.สัตหีบ		อ.สัตหีบ		จ.ชลบุรี		20180 038-182452-3

สาขาย่อย	ตราด 273/7	หมู่ที่	1	ถนนตราด-คลองใหญ่	ต�าบลวังกระแจะ	อ�าเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด		23000	 039-510985-6

ภาคเหนือ

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

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

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

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

สาขาเชียงราย 862/7-8		ถ.ทางหลวงแผ่นดิน1	ต.เวียง	อ.เมือง	จ.เชียงราย	57000 053-719587	,	053-719753

สาขาก�าแพงเพชร	 146/23		ม.3			ต.นครชุม		อ.เมืองก�าแพงเพชร		จ.ก�าแพงเพชร			62000 055-799971-4

สาขาอุตรดิตถ์ 269/3-4	ถ.บรมอาสน์	ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	53000 055-494715-18

สาขาแพร่ 50/9-10	ม.7	ถ.ยันตรกิจโกศล		ต.นาจักร	อ.เมือง		จ.แพร่		54000 054-523142,	054-523249,	054-523360

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

สาขาพะเยา 242	/5-6	ถ.พหลโยธิน		ต.แม่ต๋�า		อ.เมือง	จ.พะเยา		56000 054-482015-8

สาขาพิจิตร 1/99-100		ถ.คลองคะเชนทร์		ต.ในเมือง		อ.เมืองพิจิตร		จ.พิจิตร		66000 056-615216,056-615226-8

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

สาขาย่อย	สุโขทัย	 328/143		ม.	9		ต.ปากแคว		อ.เมือง		จ.สุโขทัย		64000	 055-613262-3

สาขาย่อย	น่าน 7/25-26			ถนนเจ้าฟ้า			ต�าบลในเวียง				อ�าเภอเมืองน่าน		จังหวัดน่าน		55000 054-775081,054-775083

สาขาย่อย	อุทัยธานี	 38		ถ.พหลโยธิน			ต.อุทัยใหม่	อ.เมือง	จ.อุทัยธานี	61000		 056-571251,056-571253

สาขาย่อย	ล�าพูน		 333/5-6		ม.	4	ต�าบลบ้านกลาง		อ�าเภอเมืองล�าพูน		จังหวัดล�าพูน				51000 053-582055-6

สาขาย่อย	ชัยนาท 71		ถ.พหลโยธิน		ต.บ้านกล้วย		อ.เมืองชัยนาท		จ.ชัยนาท		17000 056-414384-5

สาขาย่อย	แม่สอด 75/9			ถ.สายเอเชีย			ต.แม่สอด			อ.แม่สอด			จ.ตาก		63110	 055-531560-1

สาขาย่อย	แม่ฮ่องสอน 74/2-3	ถ.สิงหนาถบ�ารุง				ต.จองค�า				อ.เมืองแม่ฮ่องสอน				จ.แม่ฮ่องสอน				58000		 053-361650	

สาขาย่อย	ประตูเชียงใหม่ 1/6		ถ.อัษฎาธร		ต.ศรีภูมิ		อ.เมืองเชียงใหม่		จ.เชียงใหม่		50000 053-233570-1

สาขาย่อย	หางดง 229/1		ม.	13			ต.บ้านแหวน			อ.หางดง		จ.เชียงใหม่			50230 053-442461-3

สาขาย่อย	ฝาง 602/3	ม.5		ต.เวียง		อ.ฝาง		จ.เชียงใหม่				50110 053-451832-3

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	เชียงราย 99/9		ห้องเลขที่	K227		อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย	ชั้น	2	ม.13		ต.รอบเวียง		อ.เมืองเชียงราย			จ.เชียงราย			57000 081-9362515

สาขาย่อย	เซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่ 99,99/1,99/2	หมู่	4		ห้อง	K310	ชั้น	3	เซ็นทรัล	เฟสติวัล	เชียงใหม่		ต.ฟ้าฮ่าม	อ.เมืองเชียงใหม่			จ.เชียงใหม่		50000 092-2690356

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	ล�าปาง 319		ห้อง	K209		ชั้น	2	เซ็นทรัลพลาซา	ล�าปาง		ถ.ไฮเวย์-ล�าปาง-งาว		ต.สวนดอก		อ.เมืองล�าปาง		จ.ล�าปาง			52100 092-2798154

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	พิษณุโลก	 9/99	ห้อง	K303/1	เซ็นทรัลพลาซา	พิษณุโลก		ชั้น	3	หมู่ที่	5	ต�าบลพลายชุมพล		อ�าเภอเมืองพิษณุโลก		จ.พิษณุโลก			65000 089-9279056

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนบน

สาขาขอนแก่น 381/32	หมู่ที่	17	ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง		จ.ขอนแก่น		40000 043-468834-40

สาขามุกดาหาร 58/7-9		ถ.ชยางกูร		ต.มุกดาหาร		อ.เมือง		จ.มุกดาหาร		49000 042-615141-8

สาขาอุดรธานี 623	-	624		ม.7	ต.หมูม่น		อ.เมือง		จ.อุดรธานี		41000 042-126441-8

สาขาสกลนคร 39/7-8		ม.11		ถ.บ้านธาตุ		ต.ธาตุเชิงชุม		อ.เมือง		จ.สกลนคร		47000 042-713643,042-713197,042-713181

สาขาหนองคาย 644/6-7			ม.	4			ถ.เสด็จ		ต.มีชัย		อ.เมือง		จ.หนองคาย			43000 042-411022,042-411084

สาขากาฬสินธุ์ 189/7	ถ.เกษตรสมบูรณ์		ต.กาฬสินธุ์		อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	46000	 043-816200-3

สาขาย่อย	นครพนม 381/14		ถ.นิตโย		ต.ในเมือง	อ.เมือง		จ.นครพนม	48000 042-514351,042-514353

สาขาเลย 28/3		ถนนมลิวรรณ		ต.กุดป่อง		อ.เมืองเลย		จ.เลย			42000 042-814811,042-814822,042-814833

สาขาย่อย	มหาสารคาม		 1/15-16		ถ.นครสวรรค์			ต.ตลาด		อ.เมืองมหาสารคาม			จ.มหาสารคาม			44000		 043-970617-8

สาขาย่อย	บึงกาฬ 421		ม.	9		ต.บึงกาฬ		อ.เมืองบึงกาฬ		จ.บึงกาฬ		38000 042-491593-4

สาขาย่อย	หนองบัวล�าภู 61/5		ม.	2		ต.ล�าภู			อ.เมืองหนองบัวล�าภู		จ.หนองบัวล�าภู		39000 042-312563-4

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	ขอนแก่น 99		ห้อง	RMU205		เซ็นทรัลพลาซา	ขอนแก่น		ชั้นที่	2		ถ.ศรีจันทร์			ต.ในเมือง		อ.เมืองขอนแก่น		จ.ขอนแก่น	40000 089-9578650
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง

สาขาชัยภูมิ 18/10-11	ถ.ชัยภูมิ	-สีคิ้ว	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ		36000 044-813359-62

สาขานครราชสีมา 867/10-11	ถ.มิตรภาพ		ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา		30000 044-354116-20	,354122

สาขาบุรีรัมย์ 8/3-4		ถ.ปลัดเมือง		ต.ในเมือง		อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	31000 044-601822-5

สาขาย่อย	ปากช่อง 492/2			ถ.มิตรภาพ			ต.ปากช่อง		อ.ปากช่อง		จ.นครราชสีมา	30130 044-316771-2	

สาขาย่อย	ยโสธร 232		ถ.แจ้งสนิท	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ยโสธร	35000 045-712003,045-714008	

สาขาร้อยเอ็ด 306		ม.16	ถ.เทวาภิบาล	ต.เหนือเมือง		อ.เมือง		จ.	ร้อยเอ็ด		45000 043-516022-9

สาขาศรีสะเกษ 84/23-24		ม.10	ถ.ทองมาก	ต.โพธิ์	อ.เมือง		จ.ศรีสะเกษ				33000 045-644151-4

สาขาสุรินทร์ 82/115-116	ถ.	สระโบราณ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	32000	 044-513675,	044-513654,044-513640

สาขาอุบลราชธานี 756/3	ถ.ชยางกูร	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี		34000 045-316920	,	085-6617825

สาขาย่อย	ชุมแพ 388/11	ม.7		ต.หนองไผ่			อ.ชุมแพ			จ.ขอนแก่น		40130 043-312605-6	

สาขาย่อย	อ�านาจเจริญ 223/1	หมู่ที่19	ถนนชยางกูร	ต�าบลบุ่ง	อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ	จังหวัดอ�านาจเจริญ	37000	 045-525-471,045-525-472	

สาขาย่อย	บิ๊กซี	อุบลราชธานี 92	ห้อง	GCL027,028		บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	อุบลราชธานี	ชั้น	G-IN	ซ.ธรรมวิถี4	ถ.ธรรมวิถี	ต.ในเมือง	อ.เมืองอุบลราชธานี		

จ.อุบลราชธานี		34000

061-4120278	

ภาคใต้-ตอนบน

สาขาสุราษฎร์ธานี 74/19-20		ม.2		ถ.ศรีวิชัย			ต.มะขามเตี้ย		อ.เมือง			จ.สุราษฎร์ธานี		84000 077-221590-9	,	077-288781-2

สาขากระบี่ 50/10-11		ถ.ศรีพังงา		ต.กระบี่ใหญ่		อ.เมือง		จ.กระบี่		81000 075-663859-63

สาขาชุมพร 51/4-5		ม.1		ถ.เพชรเกษม		ต.บ้านนา		อ.เมือง		จ.ชุมพร		86000 077-534629-32

สาขาภูเก็ต 69/1-2		ม.1		ถ.เทพกระษัตรี		ต.เกาะแก้ว	อ.เมือง		จ.ภูเก็ต		83000 076-377921-24

สาขาระนอง 50/25-26		ม.	1	ถ.เพชรเกษม		ต.บางริ้น		อ.เมือง			จ.ระนอง		85000 077-823473-5

สาขาย่อย	เกาะสมุย 12/80		ม.	1	ถ.สายรอบเกาะ		ต.แม่น้�า		อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี		84140 077-332119-20

สาขาย่อย	พังงา 479	ถ.เพชรเกษม	(ตรงข้าม	ร.พ.พังงา)	ต.ท้ายช้าง	อ.เมือง	จ.พังงา	82000 076-413347-8,076-414124

สาขาย่อย	หลังสวน 34/7	ถ.เขาเงิน	ต.หลังสวน	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร		86110 077-544634-5

สาขาย่อย	เวียงสระ 132/17		ม.	4		ต.บ้านส้อง		อ.เวียงสระ			จ.สุราษฎร์ธานี		84190 077-361104,077-361145

สาขาสุราษฎร์ธานี	2 216/11-12			ม.4			ถ.ชนเกษม			ต.มะขามเตี้ย			อ.เมือง			จ.สุราษฎร์ธานี		84000 077-206140-44

สาขาย่อย	ตะกั่วป่า		 112		ถ.ศรีเมือง		ต.ตะกั่วป่า		อ.ตะกั่วป่า		จ.พังงา		82110 076-424324-26

สาขาย่อย	บิ๊กซี	สุราษฎร์ธานี 130	ห้อง	GCLPO004/1	ชั้น	G-IN	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สุราษฎร์ธานี	ม.	1	ถ.เลี่ยงเมือง	ต.บางกุ้ง	อ.เมืองสุราษฎร์ธานี	จ.สุราษฎร์ธานี		

84000

092-2650275

ภาคใต้-ตอนล่าง

สาขาตรัง 69/34-35		ถ.เพลินพิทักษ์		ต.ทับเที่ยง		อ.เมือง		จ.	ตรัง		92000 075-213921-4

สาขานครศรีธรรมราช 43/5-7		ถ.พัฒนาการคูขวาง		ต.ในเมือง		อ.เมือง		จ.นครศรีธรรมราช		80000 075-357178-80,075-357280-81

สาขาพัทลุง 36/1		ถ.เอเซีย		ต.คูหาสวรรค์		อ.เมือง		จ.พัทลุง		93000 074-671880-3

สาขาย่อย	ทุ่งสง 595/3		ม.	1		ต.ชะมาย		อ.ทุ่งสง		จ.นครศรีธรรมราช		80110 075-411346,075-411374

สาขาย่อย	นราธิวาส 143/11		ถ.สุริยะประดิษฐ์		ต.บางนาค		อ.เมืองนราธิวาส		จ.นราธิวาส		96000	 073-511780-2

สาขาย่อย	สงขลา 593	ถ.ไทรบุรี	ต.บ่อยาง	อ.เมือง	จ.สงขลา	90000 074-322773-4

สาขาย่อย	สตูล		 708/2			ม.	4			ต.คลองขุด		อ.เมืองสตูล		จ.สตูล		91000 074-725208-9

สาขายะลา 47-49			ถ.เทศบาล	1			ต.สะเตง		อ.เมืองยะลา			จ.ยะลา		95000 073-222881-3,	073-211384,	073-211938-9

สาขาหาดใหญ่ 374		ถ.สามชัย		ต.หาดใหญ่		อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		90110 074-220218-9,	074-220256-7

สาขาย่อย	ปัตตานี	 120		ม.	5			ต.รูสะมิแล		อ.เมืองปัตตานี			จ.ปัตตานี		94000 073-337781-83

สาขาย่อย	หาดใหญ่ใน 1139/7		ถ.เพชรเกษม			ต.หาดใหญ่			อ.หาดใหญ่		จ.สงขลา		90110 074-258832-3

สาขานครศรีธรรมราช	2	(หัวอิฐ) 91/37		ม.	1		ถ.กะโรม			ต.โพธิ์เสด็จ			อ.เมืองนครศรีธรรมราช		จ.นครศรีธรรมราช			80000 075-342027-8

สาขาย่อย	สะเดา 95		ถ.กาญจนวนิชย์		ต.สะเดา		อ.สะเดา			จ.สงขลา		90120 074-411836-7

สาขาย่อย	เบตง			 111	ถนนสุขยางค์			ต�าบลเบตง			อ�าเภอเบตง			จังหวัดยะลา					95110 073-299-350-1

ศูนย์ปัตตานี 49/3-6	ถ.กลาพอ		ต.อาเนาะรู			อ.เมือง		จ.ปัตตานี		94000 073-311638



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc.138

 The year 2020 was the year of COVID-19 pandemic, which inevitably affected the Thai economy. Thai economy 

contracted by 6.1 percent in 2020 due to contraction in consumption, private investment and export value, along with the 

interruption of the tourism and transportation sector. A vast number of companies faced a shortage of liquidity. 

  Despite significant COVID-19’s negative impact to the Thai economy, the insurance industry had not experienced 

sharp decline in business. New business opportunity such as COVID-19 insurance policies emerged. In 2020, the growth of 

non-life insurance sector was 3.9 percent whereas the Company earned a written gross premium of 9,762.7 million Baht,  

representing a decrease of 13.2 percent over the previous year. Due to effectiveness in underwriting and cost control, however, 

the net profit after tax was 757.4 million Baht. An increase of 11.8 percent over 2019, in spite of the lower investment return 

affected by poor macroeconomic environment. Our financial position remained strong and sufficient to expand the business 

when the timing is right with Capital Adequacy Ratio (CAR) of 456.6 percent as of 30 September 2020.

         The Company realizes the importance of keeping up with the modern world driven by technology and innovation. 

The Company has planned and set business strategy to grow the company through technology and innovation as well as 

through the traditional business model. The Company has been implementing the digital and business transformation project, 

which will strengthen the Company’s competitiveness, and will have more digital platforms in place to provide products and 

services to our customers and business partners.

 On behalf of the Board of Directors, I would like to extend my sincere gratitude to our customers, shareholders, 

agents, business partners as well as our employees and management team for the support and trust given to our company. 

The Company is ready to move into its 71st year and future years to come with strong and sustainable growth and to drive 

toward higher shareholders’ value and greater customers’ satisfaction. 

        

  

 

         (Mr. Reungvit Dusdeesurapot)

             Chairman

Message From The Chairman



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 139

General information and 

other important information

General information

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited has been operated since 27 January 1951 with registered capital of THB 

2 million. The Company provides a wild range of non-life insurance services and was registered as a public company on 16 May 1994.

Head Office   313 Srinakarin Road, Huamark, Bangapi, Bangkok 10240

    Tel. : 0-2378-7000  Fax. : 0-2377-3322  Call Center : 1596

Home Page   www.smk.co.th

Company registration  0107537001641

Registered Share Capital  200 Million Baht , 200,000,000 common share, Baht 1 par value.

Issued and fully paid capital 200 Million Baht , 200,000,000 common share, Baht 1 par value.

** The Company does not invest in any juristic person 10% or more.

Reference Person

    Registrar

    Thailand Securities Depository Co., Ltd.

    93  14th Floor The Stock Exchange of Thailand Building      

    Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400

    Tel. 0-2009-9000  Fax: 0-2009-9992-3

    Auditor

    Mr. Chanchai  Sakulkoedsin,      C.P.A. Registration No. 6827 or 

    Miss Pantip   Gulsantithamrong,  C.P.A. Registration No. 4208 or 

    Miss Aorapin  Sinthawornkul,      C.P.A. Registration No. 9441

    KPMG Phoomchai Audit Ltd.

    50th – 51st Floor, Empire Tower

    1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

     Tel. 0-2677-2000  Fax: 0-2677-2222

    Legal Advisor

    Thammaniti Legal Office Co., Ltd.

    2nd  Floor, Bhakdi Building 

    2/2 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

    Tel. 0-2680-9707  Fax: 0-2680-9711

Other important information

 No other information that may affect the decision of investors significantly.
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Financial Summary

(UNIT : 1,000 BAHT)

2020 2019 2018

Results of Insurance Operation

Total Premium written  9,762,728  11,248,971  10,484,503 

Net Premium written  9,344,728  10,969,257  10,183,778 

Claims and losses adjustment expenses  6,323,296  6,871,405  5,667,279 

Profit from underwriting  847,806  250,600  405,680 

Profit from investments  41,311  511,220  442,095 

Financial Position

Total assets  15,784,787  15,932,825  15,287,014 

Total liabilities  8,883,558  9,389,186  9,262,647 

Total equity  6,901,229  6,543,639  6,024,367 

Book Value (Baht)  34.51  32.72  30.12 

Statement of Income

Net profit  757,361  677,453  749,772 

Net profit per share (Baht)  3.79  3.39  3.75 

Dividend per share (Baht)  *2.20  2.03  2.03 

Financial Ratios Highlight

Current ratio (times) 1.60 1.58 1.52

Premium receivables turnover (days) 30.62 31.20 35.54

Loss ratio (%) 62.78 64.05 60.16

Gross profit margin (%) 9.07 2.28 3.98

Underwriting expenses ratio (%) 30.00 34.27 36.40

Return on investment (%) 0.31 3.77 3.49

Net profit margin (%) 7.27 5.96 7.48

Return on equity (%) 11.27 10.78 12.56

Return on total assets (%) 4.78 4.34 5.04

Debt to equity ratio (times) 1.29 1.43 1.54

* to be approved by the Y2021 AGM
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Board Of Directors

1. Mr. Reungvit   Dusdeesurapot 

Age : 62 years old

Position : Chairman / Chairman of Investment Committee / Chairman of Nomination, Remuneration and Corporate  

    Governance Committee

Date of Appointment : 11 July 1996

Family relationship among Directors and Executives :

Brother of Mrs. Anchulee Gunavibool, Mr. Reungdej Dusdeesurapoj and Mrs. Suwimol Chayavoraprapa

Shareholding as at 31 December 2020 :

7.49% (Direct Shareholding), 5.15% (Indirect Shareholding), 0.21% (Indirect Shareholding)

Education : Master’s Degree (Economics), University of Oxford

Training courses : 

 • Role of the Chairman Program (RCP) Class 18/2008 (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) Class 10/2004 (IOD)

Work experience in past 5 years : -

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : 

 • Executive Chairman, Thai Strategic Capital Co., Ltd.

 • Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

2. Mr. Reungdej   Dusdeesurapoj  

Age : 60 years old

Position : Director / Chairman of Executive Committee / Managing Director / Member of Investment Committee

    / Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

Date of Appointment : 16 May 1994

Family relationship among Directors and Executives :

Brother of Mrs. Anchulee Gunavibool, Mr. Reungvit Dusdeesurapot and Mrs. Suwimol Chayavoraprapa

Shareholding as at 31 December 2020 :

7.44% (Direct Shareholding), 5.13% (Indirect Shareholding), 0.20% (Indirect Shareholding)

Education : Master’s Degree (MBA), Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

Training courses : 

 • Digital Business Transformation - 2018 (Omega World Class)

 • ASEAN Economic Community-Opportunities and Challenges for the Insurers – 2015

 • ASEAN Insurance Summit – 2014

 • Thailand Insurance Program Class 3/2013 (OIC)

 • TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2013

 • Director Certification Program (DCP) Class 38/2003 (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) Class 5/2003 (IOD)

Work experience in past 5 years : 

 • Chairman, Road Accident Victims Protection Co., Ltd.

 • Director, T.I.I. Co., Ltd. (Thailand Insurance Institute)

 • Deputy Managing Director, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

 • Director, Thai Insurers Datanet Co., Ltd.

Position in other listed company : None

Position in other company/organization :

 • Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

 • Executive Director, Thai General Insurance Association

3. Mrs. Suwimol Chayavoraprapa

Age : 57 years old

Position : Director / Member of Executive Committee / Member of Investment Committee

Date of Appointment : 16 May 1994

Family relationship among Directors and Executives :

Sister of Mrs. Anchulee Gunavibool, Mr.  Reungvit Dusdeesurapot and Mr.  Reungdej Dusdeesurapoj
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Shareholding as at 31 December 2020 :

4.16% (Direct Shareholding), 2.86% (Indirect Shareholding), 0.12% (Indirect Shareholding)

Education : Master’s Degree (MBA), University of Missouri, USA.

Training courses :  Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003 (IOD)

Work experience in past 5 years : 

 • Investment Department Manager, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

 • Deputy Managing Director and Chief Financial Officer, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : 

 • Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

 • Chairperson, Buddy Group

4 . Mrs. Anchulee Gunavibool         

Age : 63 years old

Position : Director / Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

Date of Appointment : 16 May 1994

Family relationship among Directors and Executives :

Sister of Mr. Reungvit Dusdeesurapot, Mr. Reungdej Dusdeesurapoj and Mrs. Suwimol Chayavoraprapa

Shareholding as at 31 December 2020 :

4.31% (Direct Shareholding), 2.96% (Indirect Shareholding), 0.12% (Indirect Shareholding)

Education : Bachelor’s Degree (Finance), Assumption University

Training courses :  Director Certification Program (DCP) Class 261/2018 (IOD)

Work experience in past 5 years : 

 • Executive Director / Deputy Managing Director,  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None

5. Ms. Aongorn Somprasong

Age : 50 years old

Position : Director

Date of Appointment : 22 February 2018

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None

Education : Master of Business Administration (Finance), San Diego State University, USA

Training courses :

 • Senior Executive Program in Energy Science (TEA) Class 11

 • Capital Market Leader Program Class 21

 • Director Certification Program (DCP) Class 164/2012 (IOD)

Work experience in past 5 years :

 • Vice President, Minor International Public Company Limited

 • Director, Workpoint Entertainment Public Company Limited

 • Director, Mith-Mitree Medical Co., Ltd.

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : Managing Director, Private Equity (Thailand) Co., Ltd.

6. Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak         

Age : 58 years old

Position :  Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of Nomination, Remuneration and

    Corporate Governance Committee

Date of Appointment : 19 April 2016

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None
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Education : 

 • Bachelor’s Degree (Commerce & Accountancy), Thammasat University

Training courses : 

 • Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2019 (IOD)

 • Chartered Director Class (CDC) 8/2014 (IOD)

 • Successful Formulation & Execution of Strategy Class 4/2009 (IOD)

 • Role of the Compensation Committee (RCC) Class 3/2007 (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 (IOD)

Work experience in past 5 years :

 • Director, Managing Director, Professional Outsourcing Solutions Co., Ltd.

 • Director, Managing Director, Accounting & Business Advisory Co., Ltd.

 • Executive Director, Arthur Andersen Thailand’s Group of companies

 • Associate Director, SGV- Na-Thalang Co., Ltd.

 • Independent Director / Member of Audit Committee, Pruksa Real Estate Public Company Limited

Position in other listed company :

 • Independent Director / Member of Audit Committee /  Chairman of Enterprise Risk Management Committee

  / Chairman of Nomination and Remuneration, Pruksa Holding Public Company Limited

 • Independent Director / Member of Audit Committee / Chairman of Risk Management Committee / 

  Member of Nomination and Remuneration Committee, Srisawad Corporation Public Company Limited

 • Independent Director / Chairman of the Board of Directors / Chairman of Audit Committee, 

  Alla Public Company Limited

 • Independent Director / Chairman of Audit Committee, AutoCorp Holding Public Company Limited

Position in other company/organization: 

 • Director, Smile P Co., Ltd

 • Director, F & A Solution Co., Ltd.

 • Director, Mongkolpathawee Co., Ltd.

 • Director, World Asia Solution Co., Ltd.

7. Miss Thanomsri Synsukpermpoon

Age : 63 years old

Position : Director 

Date of Appointment : 26 April 2012

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : 0.012%

Education : Master’s Degree (Master of Management), Sasin Graduate Institute of Business Administration of 

    Chulalongkorn University

Training courses :

 • Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 26/2017 (IOD)

 • Board Reporting Program (BRP) Class 17/2015 (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) Class 100/2013 (IOD)

Work experience in past 5 years :

 • Assistant Managing Director, Financial & Investment and Company Secretary, 

  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : Director, EMG Service Co., Ltd.

8. Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong

Age : 43 years old

Position : Independent Director / Member of Audit Committee 

   / Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

Date of Appointment : 12 November 2019

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None
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Education :

 • Ph.D. in Management Science, Stuart School of Business, Illinois Institute of Technology

 • M.S. in Finance, Stuart School of Business, Illinois Institute of Technology

 • M.S. in Information Technology in Business, Chulalongkorn University

 • B.S. in Accounting, Chulalongkorn University

Training courses :

 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 8/2019 (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) Class 130/2016 (IOD)

Work experience in past 5 years :

 • Independent Director / Member of Audit Committee, Splash Media Public Company Limited 

Position in other listed company : 

 • Independent Director / Member of Audit Committee, JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) 

  Public Company Limited

 • Independent Director / Member of Audit Committee / Chairman of Nomination and Compensation Committee, 

   Infraset Public Company Limited

Position in other company/organization :

 • Lecturer, School of Business, The University of the Thai Chamber of Commerce

9. Mr. Prayat Thitathummakul

Age : 62 years old

Position :  Director / Member of Executive Committee / Member of Risk Management Committee /

     Deputy Managing Director Business & Regional Administration 

Date of Appointment : 25 June 2020

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : 0.002%

Education :  

 • Bachelor of Education, Srinakharinwirot University, Songkhla

 • Master’s Degree (Science), Kasetsart University 

Training courses : None

Work experience in past 5 years : AMD Regional Administration, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : 

 • Director and Member of Audit Committee, Road Accident Victims Protection Co., Ltd.

10. Mr. Santhat Sanguandikul

Age : 57 years old

Position : Independent Director / Member of Audit Committee / Chairman of Risk Management Committee 

Date of Appointment : 25 June 2020

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None

Education :  

 • Master of Business Administration (Finance), University of Denver 

 • Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University

Training courses : None

Work experience in past 5 years :

  • Director and Treasurer, Investment Banking Club 

 • Deputy Managing Director, Thanachart Securities Co., Ltd.

 • Chief Financial Officer, Asia Aviation Public Company Limited 

 • Chief Financial Officer, Thai AirAsia Co., Ltd.

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None

Remark : All directors have no criminal record in the past 10 years.
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Executive and Administrative Officers

1. Mrs. Veena Niramarnsakul

Age : 60 years old

Position : Deputy Managing Director, Finance and Accounting

Date of Appointment : 1 April 2015

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : 0.016%

Education :  Master’s Degree (MBA), Thammasat University

Work experience in past 5 years :

2008-2014 AMD Accounting & Credit Management, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization :  None

2. Mr.Suriyon Charoensedtakul

Age : 49 years old

Position : Deputy Managing Director, The Office of Managing Director

Date of Appointment : 2 January 2019

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None

Education :  

 • Master’s Degree (MBA), Thammasat University

 • Bachelor of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)

Work experience in past 5 years :

2012-2018 Director and Deputy Managing Director, PCL Planner Co., Ltd.

April 2014 – April 2016 Director, Amnex Co., Ltd.

2010 – 2012 Director, Ploenchit Capital Co., Ltd.

2003 – 2009 Assistance Executive Director, KPMG Phoomchai Co., Ltd.

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None

3. Mr. Surapong Vongsopanagul

Age : 56 years old

Position : Assistant Managing Director, IT 

Date of Appointment : 1 March 2015

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : 0.002% 

Education :  Master’s Degree (MBA), Thammasat University

Work experience in past 5 years :

2002 – 2014 Head - Post Trade and Share Registrar System Dept., The Stock Exchange of Thailand

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None

4. Mr. Nusonti Nilwong

Age : 59 years old

Position : Assistant Managing Director, Regional Motor Claim

Date of Appointment : 1 April 2015

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None 

Education :  Master’s Degree (MBA), Ramkamhang University

Work experience in past 5 years :

2012 – 2014 VP & Manager, Central Motor Claim, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

2005 – 2011 SVP & Senior Manager, Central Motor Claim, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None
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5. Miss Montarat Navarat

Age : 50 years old

Position : Assistant Managing Director, Business & Regional Administration and Call Center

Date of Appointment : 1 April 2017

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : 0.001% 

Education : Bachelor’s Degree (Business Administration), Ramkamhang University

Work experience in past 5 years :

2008 – 2016 VP & Manager, Call Center, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None

6. Mr. Tara Vanalabpattana

Age : 46 years old

Position : Assistant Managing Director, Investment

Date of Appointment : 1 July 2019

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None

Education : 

 • Master’s Degree (MBA), ERASMUS UNIVERSITY,  ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

 • Master of Engineering, UNIVERSITY OF TOKYO

Work experience in past 5 years :

2012 – 2019 Senior Vice President, Investment, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None

7. Mr. Chanyuth Saengdaeng

Age : 57 years old

Position : Assistant Managing Director, Central Motor Claim

Date of Appointment : 1 July 2019

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : 0.001%

Education :  Master of Public Administration, NIDA

Work experience in past 5 years :

2018  Vice President, Northeastern Regional Administration, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

2016   Assistant Vice President, Northeastern Administration, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

2014  Assistant Vice President & Assistant Manager, Central and Eastern Regional Administration, 

  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

2013  Manager, Southern Regional Administration, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None

8. Mrs. Ermorn Xuto

Age : 58 years old

Position : Assistant Managing Director, Non Motor

Date of Appointment : 1 January 2020

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None

Education :  Master of Public and Private Management, National Institute of Development Administration

Work experience in past 5 years :

Head of Marine, AXA Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None
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Company Secretary

 1. Mrs. Sopima Keatniyomrung

Age : 42 years old

Position : Company Secretary

Date of Appointment : 10 May 2018

Family relationship among Directors and Executives : None

Shareholding as at 31 December 2020 : None

Education : 

 • Master of Science (MS-IEC), Assumption University

 •  Bachelor of Arts (Business English), Assumption University

Training courses :  

 • Board Reporting Program (BRP) Class 17/2015 (IOD)

 • Company Secretary Program (CSP) Class 53/2013 (IOD)

 • Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)  Class 7/2013 (IOD)

Work experience in past 5 years :

2014 – 2018 - Assistant Company Secretary, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Position in other listed company : None

Position in other company/organization : None
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List Position

 Mr. Nathapon    Chongchanakit  Senior Vice President  Business Transformation

 Mr. Amornsak    Srimongkolchai  Senior Vice President Internal Audit

 Mr. Suchai        Dararattawee  Senior Vice President Accounting

 Mr. Vichira        Loychaiyaphum  Vice President  Agent Administration

 Miss Orapin      Anantarakitti  Vice President Human Resource Management        

 Miss Waleerat    Kulviroj  Vice President Collecting

 Mr. Prasit         Dusdeesurapoj  Vice President  Financial Institutions

 Miss Saranya     Sondee  Vice President Administration

 Mrs. Arporn       Phurikhuntinate  Vice President Finance

 Mr. Komkrit       Tieamtanome  Vice President Central Motor Claim

 Mr. Wichian       Prathaksakul  Vice President Provincial Motor Claim Administration

 Mr. Dumri         Thuencheun  Vice President Northern Regional Administration

 Miss Preeyaporn Chareonkit  Vice President Corporate Communication

 Mr. Weera        Tongtae  Vice President Fire

 Dr. Poodit        Mitrabhakdi  Vice President Human Resource Development

 Miss Rhachadar Aniwat  Vice President Actuary

 Miss Siriphorn   Mangjit  Vice President Information Technology

 Miss Rujipa      Luipraseart  Vice President Call Center

 Mr. Wutthikorn   U-thaijam  Assistant Vice President Central Regional (Claim)
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Policy and overall business operations

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited has been operated since 27 January 1951 with registered capital 

of THB 2 million , and 4 types of insurance at initial stage, i.e. motor insurance, fire insurance, marine insurance and mis-

cellaneous 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 182 in operation countrywide at the 

end of 2020. 

 Visions, Objectives, Goals and Operation Strategies of the Company

 The Company has defined its vision statement for all these past 15 years and makes a review and adjustment every 

5 year. For the 2017-2022 Vision Statement, it has been defined that the Company will be the leader of non-life insurance 

business in concern of service innovation and INSURTECH provided with high quality and potential personnel. The  

background of this said vision statement was that the Company has recognized the importance on building its product and 

service differentiation from competitors explicitly and continuously based on the potential of technology in the 4.0 era to 

apply the business. Over those past several years, the Company has succeeded in innovating and launching new products 

and service to the market in order to attain that set vision statement; for example, Motor insurance policy according to profile  

calculates the premium rate based on the customer’s risk factor individually.  Time-based motor insurance policy, the customers 

can purchase not full-year coverage by purchased a short term coverage. In order to mitigate the distress of the insured 

during the economic impact of the Covid-19 pandemic.  2+,3+ policy 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. Another example is about the mileage-based insurance which has been one of its popular  

products since the day the Company launched and has been still demanded among consumers because of its clear  

benefits to customers that is pay as you drive, drive less pay less. In addition, there are also Kon Grung (City People) insurance  

products that meets the needs of city people who want to have car insurance in a simple, easy to understand, single premium 

rate or By-Fit health insurance, the more your health fits, the more discounts you will get, which reflects the life style of the 

people in the city that cares about health care.

 Missions

 The Company has set out 6 missions as follows:

 1. Responsible to the risks arising from insurance underwriting with fairness

 2. Have great responsibility to customers, shareholders, employees, business partners, traders, and other interested 

   parties

 3. Create and maintain the stability of the organization to become reliable to the public continually and sustainably

 4. Deliver good service to other people and continuously develop the products and services

 5. Have great social consciousness and participate in helping and developing society

 6. Involve in supporting and promoting non-life insurance business to become stable

 Changes and Development

 For the year 2018 - 2020, the Company had no significant changes in the structures of shareholding, management, or 

business operation. The Company maintains its core business is non-life insurance which is clssified into 4 segments :

 1. Motor Insurance

 2. Fire Insurance

 3. Miscellaneous Insurance

 4. Marine and Transportation Insurance
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Significant developments in the business in the past year

Technology

 The company has implemented the Digital Transformation Policy Year 2 (according to the 3 years plan) by focusing 

on the development that is in line with the technological advancement direction of insure tech.  The company realizes the 

importance of accelerating adaptation to increase competitiveness as the technology changes will affect the business at a 

higher and faster whether sales or reducing the operating costs.

 The management of the company has monitored the change of competitors whether outside the insurance industry 

which has a variety of approaches whether the short-term product to make it easier for customers to decide to purchase, easier 

to select, installments payment. The policy is issued in the form of an E-policy. There is a new Payment Link, Prompt-pay 

 or QR code, etc. There is a study of the adaptation of the banking business. That has taken technology come to facilitate 

work through smartphones, helping to maintain the existing customer base, increase new customers increase a new service. 

More new business models are being expanded and reducing service costs to be competitive in low fee conditions and  

customers do not want to waste time to contact branches, so the company has accelerated the following areas of  

development.

-  Launched new products and continually developed application and web site to give new experiences to customers, easy 

to purchase,  more products to be selected. There is a comparison on both the quality and the price of the product when 

making a decision, the customers can pay for the product and receive an e-policy immediately. Customers can check the 

price and purchase insurance on the Company’s website through both laptop and smartphone devices which have a similar 

layout and ease of use.

- Reducing costs and increasing the efficiency of the service by improving the work process to be more automated.

- Preparation to apply AI to analyze photographs to assess damaged list and repaired prices.

- Prepare big data projects to analyze customers’ purchasing behavior.

Company  technological development year 2020 can be summarized as follows.

 1. The company has implemented a Digital Transformation project. to create a good customer experience by having 

both Mobile Application and websites that can be accessed from a smart phones and desktop computers. The services will 

provide a customer quickly searching products and services conveniently, as well as the reward point system to redeem a 

discount in insurance premium that will help to create good engagement with the customers.

 2. The company has implemented a Digital Transformation project for agents by having both Mobile Application and 

WEB Application that can be accessed from smartphones and desktop computers to inquire product information as well as 

submit customer information for insurance from anytime, anywhere, convenient and fast, and send E-policy to customers 

immediately.

 3. The company has improved the risk management. The status of the agents is automatic hold when the late payment 

is occurred and immediately release the hold status once the payment has been made which, increases the efficiency of the 

service for the agents and reduces the burden of employees.

 4. The company has improved financial and accounting systems by implemented Microsoft Dynamics 365 ERP system 

to comply with new international standards.

 5. The company has developed the Non-Motor project to support the growth of businesses, especially COVID  

insurance which many customers are interested in and has sales in the top ranking of the insurance industry, and develop a 

marine insurance system to support future business expansion.

 6. In terms of infrastructure Network structure, security system and business continuity plan (BCP), the company  

proceeded as follows:

  6.1 The company has upgraded the level of security by improving the standards.  The officers are continually sent 

to attend cyber security training programs in order to comply with the new laws about the personal data protection and 

inspections by External Auditor
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  6.2 The company has prepared to support The Personal Data Protection Act (PDPA), which effective in May 2021.

  6.3 During the COVID situation, the Company has modified Infrastructure which can support almost 100% of work 

from home employees.

  6.4 The company has a regularly testing a business continuity plan of year 2020.

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.



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc.152

Business Features

Executed

by

% 

Shareholding

2020 2019 2018

MB % MB % MB %

Underwriting income

- Fire SMK - 151.93 1.46 145.88 1.29 134.85 1.36

- Motor SMK - 8,665.86 83.51 9,656.72 85.39 8,550.42 85.98

- Miscellaneous SMK - 1,359.94 13.11 981.96 8.68 807.50 8.12

- Marine SMK - 16.34 0.16 14.05 0.12 9.64 0.10

Total underwriting income 10,194.06 98.23 10,798.61 95.48 9,502.41 95.55

Investment income

- Net investment income SMK - 322.17 3.10 343.76 3.04 306.14 3.08

- Profit from investment SMK - (144.54) (1.39) 157.10 1.39 140.55 1.41

- Fair value gain (losses) SMK - 5.55 0.05 10.36 0.09 (4.60) (0.05)

Total investment income 183.18 1.77 511.22 4.52 442.09 4.45

Total underwriting and investment income 10,377.25 100.00 11,309.83 100.00 9,944.50 100.00

At the present, the Company’s business operation is composed of :

 - Non-life insurance 

 This is recognized as the main business of the Company which is classified into 4 segments : Fire Insurance, Marine 

and Transportation Insurance, Motor Insurance and Miscellaneous Insurance.  

       - Investment 

  The Company has the policy on the management of operating surplus from Non-life Insurance segment into various 

kinds of investment including bank deposits, promissory notes, bonds, debentures, and other investments in stocks and unit 

trusts. However, the transactions must be complies with the Announcement on Other Investments of Insurance Companies 

by the Office of Insurance Commission (OIC).

Income Structure

From the above table, the proportion of the Company’s revenue structure has not changed significantly.

Product or service features

Non-life insurance is recognized as the main business of the Company which is classified into 5 segments :

 - Motor Insurance

 The Company provides insurance service for those risks arisen from vehicles such as traffic collisions or rollover, 

or loss of the car, injury or loss of life of driver, passenger, and third parties, damages to the property of third parties, bail 

bond, and civil litigation. The Company classifies the types of insurance underwriting into: the Compulsory Motor Insurance 

under the Protection of Victims Injured by Vehicles Act, B.E.2535, and the Voluntary Motor Insurance; which is an agreement 

between buyer (insured) and seller (insurance company). Customers are able to choose the coverage up to their demands 

and financial capabilities. There are several options to suit the needs as follows:

 1.  Time-based motor insurance consists of 1st class, 2nd class, 3rd class  and  2+ 3+ motor insurance, which the  

customers can select the time-based coverage period, such as 3 months, 6 months, 9 months or 12 months, the premium 

rates vary according to the period of coverage and class of insurance that select to purchase in order to alleviate the burden 

of the insured to be able to pay the insurance premium according to the time of purchase and can change the class of 

insurance as the risks of each period.



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 153

Executed

by

% 

Shareholding

2020 2019 2018

MB % MB % MB %

Underwriting income

- Fire SMK - 151.93 1.46 145.88 1.29 134.85 1.36

- Motor SMK - 8,665.86 83.51 9,656.72 85.39 8,550.42 85.98

- Miscellaneous SMK - 1,359.94 13.11 981.96 8.68 807.50 8.12

- Marine SMK - 16.34 0.16 14.05 0.12 9.64 0.10

Total underwriting income 10,194.06 98.23 10,798.61 95.48 9,502.41 95.55

Investment income

- Net investment income SMK - 322.17 3.10 343.76 3.04 306.14 3.08

- Profit from investment SMK - (144.54) (1.39) 157.10 1.39 140.55 1.41

- Fair value gain (losses) SMK - 5.55 0.05 10.36 0.09 (4.60) (0.05)

Total investment income 183.18 1.77 511.22 4.52 442.09 4.45

Total underwriting and investment income 10,377.25 100.00 11,309.83 100.00 9,944.50 100.00

 2.  Good people insurance is the 1st class insurance that repaired at the garages. The insurance premium varies ac-

cording to the relevance factor of each insurance buyer.

 3.  Kon Krung insurance is the 1st class insurance with the same premium rate every year, covering all cases, whether 

it be a car crash or another car crash, out of town accidents, fire, flood, along with Roadside Assistance Service.

 4.  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.

 5. Mileage-based insurance is the 1st class insurance which is suitable for drivers who drives less than 70 km per 

day or less than 25,550 km per year.

 6.  Motor 30 up is a comprehensive class one motor policy targeting at driver’s age of 30 years old and above. This 

age group is considered to be a better driver as they are more matured, have moe driving experience and those who have 

families also have tendency to be more cautious in driving their cars causing lower claims and are therefore charged a lower 

premium rate than those under 30 years old group.

 7.  2+ insurance is the special 2nd class insurance covering a case of collision (only with land vehicles), loss and fire 

of the car, sum insured 100,000 – 1,000,000 Baht.

 8. 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. 

 9.  3 Plus insurance is the special 3rd class insurance covering other party’s car and the insured’s car (only with land 

vehicles), sum insured 100,000 – 1,000,000 Baht.

 10. 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.

 11. 2+, 3+ motor insurance with health coverage are covering other party’s car and the insured’s car (only with land 

vehicles), sum insured 100,000 – 1,000,000 Baht. The customer will be received 1 additional IPD health insurance policy with 

Roadside Assistance Service.

 12. 2nd class motor insurance is covering only loss and fire of the insured vehicle, life and third party properties.

 13. 3rd class motor insurance is covering the life and property of third parties.

 - Fire Insurance

 Covers the damage of property of insured, both movable and immovable properties, tangible and intangible assets, 

which was caused by fire as a main. The Company provides the insurance service for all types of fire such as fire insurance 

for residence and disaster, fire insurance for building, structure, furniture, stock, and machinery, for large and small businesses.  

 - Miscellaneous Insurance

 Provides personal accident insurance coverage in case that the insured has got an accident and bodily injury, and if 

that injury causes the insured admitted to hospital or total disability, dismemberment, or death, the insurance company will 

be responsible for the costs and expenses incurred from the insured’s medical treatment or will compensate the insured or 

his/her beneficiaries in case that the insured become dismembered, disabled, or death, by giving a coverage per accident 24 

hours worldwide. It also covers other miscellaneous insurance which are not personal accident insurance; e.g. By-fit health 

insurance, cancer insurance, liberty insurance, travel insurance, theft insurance, and all risks insurance. 

 - Marine and Transportation Insurance 

 Cover both international and domestic transportation. The Company’s insurance coverage ranges from transit by sea 

freight, air freight and land, which covers the risks of loss or damage to goods in transit arising from unanticipated accidents, 

e.g. ship capsized or run aground, fire, explosion, airplane crash, breakage, theft, etc.
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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, Time-based motor insurance is the type of insurance that customers can selected 

to purchase full-year coverage or short-term. This product launched during the Covid-19 pandemic in 2020 as a relief to help 

people while the economy is severely affected by Covid-19. 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. In 2016 the Company launched Kids’ Health Insurance (Super kids), 

protection for children aged 1-14 years for following 5 hit diseases :- Influenca , Dengue fever , food poisoning, hand foot  

syndrome and dental care. In 2020, the company continued to focus on market development in the digital age continuously. 

The company has pushed and encouraged the sales process of employees and agents to be more concise and convenient. 

The company has developed programs for all parties to use easily, such as checking insurance rates or status from  

smartphones. In addition, the company has expanded the online insurance broker network to allow the business to grow 

continuously in the transition period from face-to-face trading or call center to online trading. The popularity of buying through 

this new channel has increased every year over the last 3 years.

 To confirm that the Company is paying attention to the current trend of Digital Disruption which began to affect the 

insurance industry and the business in current and near future, the Company has adjusted the vision of the Company by 

adding the sentence “Insurtech” into the old vision sentence to all departments in the organization so that all departments 

and stakeholders have been informed and are committed to the transition to the digital age truly together.

Classification of Customers and Target Customers

 Mostly, the customers are in middle to low level. The premium of customers in Bangkok area contributes 32.8% while 

of regional customers contributes 67.2%, spreading across all regions. For motor insurance, 85.4% is from personal vehicles 

whereas 14.6% is from commercial vehicles.

Sales Channels

 Regarding the sales channels, the Company has the policy to penetrate the markets through various channels in order 

to enhance its maximum customer approachability. Having several sales channels would facilitate convenience to consumers 

so that they can choose the suitable channels corresponding to their behavior. Some may require face-to-face conversation 

 with the representatives whereas some may prefer teleconversation or an online contact for example. For this reason, the 

Company’s marketing channels have been specified to cover both traditional paths including through agents/brokers or  

bancassurance, and modernized paths including through department stores, telemarketing, and internet.

 Regarding multi-channels marketing, this method not only helps the Company approach several groups of target 

customers but also reduces risks of income agglomeration from any particular channel. Currently, the income portion of each 
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sales channel is distributed optimally as follows: 21.81% from financial institutions and showroom, 11.38% from agents in 

Bangkok, 35.20% from regional agents, 14.57% from brokers, 17.04% 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 2020 average of total annual 

premium, is at 29.71%. The dependency ratio on the highest rank is at 9.49%.

        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 51.73%; 11.49% from Bangkok agents 

and 40.25% from regional agents, and distributed via financial institutions and brokers for 31.76%, 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 52.74%, 

39.61% 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 51.54%, 28.23% via agents and brokers, and the rest via direct sales.

The Competition within the Industry

 At present, there are as many as 57 insurance companies operating in Thailand while the market share is rather  

agglomerated to a few companies. As of 30 September 2020, the top 10 insurance companies have taken up 64.20% of 

market share, with the top ranking company taking up 15.10%. Syn Mun Kong Public Company Limited occupies the 8th rank 

of market share, or equivalent to 3.90%. Considering only the market share of motor insurance, the Company can occupy the 

5th rank of the market, which is equivalent to 5.30%.

 Insurance companies still rely on agents as their main channel of market expansion. However, today, Online Broker 

has increased in large amounts. There are websites that support customers to compare it could be expected that the online 

broker of insurance companies will be increased to enhance more efficient of the customer access in the digital era. 

Industry Trend and its Competition in the Future

 The growth trend of the non-life insurance industry is expected to be positive from the vaccines that can reduce 

transmission, which will make the economic activity better respectively.  However, The economic recovery after the COVID-19 

crisis is expected to take 2 to 3 years to return to normal.

 In long-term, the insurance industry still has the potential to grow so far. Moreover, the crisis of the COVID-19  

pandemic in Thailand, people are paying attention to transfer the risk and see the more importance of purchasing insurance 

 policy to protect their own risks which will be a good sign in the future insurance expansion. The people have more  

understanding and will transfer the risk of living in a new normal life. This is a good opportunity of non-life insurance  

companies because when insurance purchasing increases, the Penetration rate will be higher as well.

 Another challenge facing the non-life insurance business is that of how to maintain an advantage among the intense 

competition and regulation that are likely to have a higher level of standards. There are many factors that insurance companies 

have to consider at the same time as well, whether risk issue of natural disasters that are likely to intensify, emerging  

pandemic, the social structure of the aging society, or even barriers to trade Competition and the consolidation of various 

free trade areas that have increased.

 Moreover, there is a great challenge for the future of non-life insurance companies which, cannot be overlooked: in 

preparing for the transformation of digital age and aging society. In the online social age where people are hasty behavior, 

less tolerant of waiting, less interaction. These changing behaviors inevitably affect the sale channel structure and service  

satisfaction. Therefore, it is necessary for the non-life insurance business has to adapt to keep pace with changing  

environmental factors in all dimensions whether product, sales and service. Moreover, the proportion of total premiums for 

each category will also change in the future due to the age structure of the population will begin to change with more and 

more f elderly people entering the aging society completely by 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  2020,  the Company 

did not have any loans from financial institutions.

   Loan Policy

   The  Company’s  loan  policy  follows the conditions stipulated in the Ministry of Commerce’s  Announcement  

on Other Investments of Insurance Companies. 

   Presently,  the  Company  has no  policy to  extend loans to third parties. Loans are only extended  to  its  staff 

as  part  of the  welfare  scheme. In case of a housing loan, the staff will be required to mortgage the real property as a loan 

guarantee.

   As for the  asset valuation  for the purpose of mortgage, the Company must abide by  the  conditions  stipulat-

ed  by  the Office  of Insurance Commission. The Company adopts the price set  by the  Department  of  Lands or other 

juristic persons approved  by  the Registrar to be  asset  valuers or the price approved in writing by the Office of Insurance 

Commission.

   - Loan Risk Management

  In considering  loan applications, the Company stringently observes the conditions specified in the  Ministry of  

Commerce’s Announcement on Other Investments  of  Insurance Companies.  Loan analysis is usually  carried  out in  accordance 

with the generally accepted  professional practice.  Repayment conditions are normally determined in consistence  with the  

borrower’s repayment capability including an appropriate rate of interest according to the risks. 

  Liquidity Management Policy

  The Company’s  policy on  liquidity management focuses on the efficient collection of the premiums due. This  is to 

ensure the liquidity  for claim payment and operating expenses. Cash  inflow and  outflow  projection  is carried out  every  

week for efficient financial  management. Great  attention is given to the outstanding claims,  i.e. the main short-term debts, 

which will affect the liquidity.  The Company invests a portion of money in short-term instruments,  which  can be  immediately 

turned  into cash when needed, e.g. saving  deposits at  bank, investment  in promissory notes, etc. This will enable the 

Company to be well prepared for payment of unforeseen short-term debts.

Environmental impact 

 Within those past 3 years, the Company has no any disputes or lawsuits in regards of environmental issue.
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Risk Factors

 When digital technology changes Resulting in changing consumer behavior quickly with various digital innovations 

Resulting in new business models such as “Insure Tech”, “Startup” and the technology that will change the insurance market 

by bringing information through a format that is used to explain and guide everything easily. The company must therefore plan 

to adjust to deal with the changes and must have a plan to keep up with the changing situations. Especially the organization 

structure management creating a culture of learning and add new chemicals to deal with the world of change

  And from the risk factors that may occur both inside and outside the organization, The company foresaw that there is 

a need for management mechanisms to increase efficiency. Coupled with conducting business with high caution to strengthen 

the business to continue to move forward with stability by having a capital management plan sufficient for both short-term 

and long-term business operations Create satisfactory returns and confidence for shareholders and all groups of stakeholders.

  Performing the company’s business in 2020 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 loshich will interrupt or end the business.

  In the corporate governance structure of risk management, The Company has established by implementing “3 Line of 

Defenses”. It means that the Board of Directors, Risk Management Committee and executives at all levels involve themselves 

and contribute in the development of the Company’s risk management. To ensure that the company There is risk management 

at both the organizational level and the level of responsibility under acceptable levels. By using guidelines according to  

the 3 Line of Defenses

 Risk management process Within the risk management framework in line with the 3 line of defense, the risk management 

responsibilities are divided into 3 parts as follows

  1) 1st Line of Defense is the Risk Owner which possesses the best understanding of their own activities and  

risks involved. They are directly responsible for managing and monitoring risks attached to their unit and report the risk to 

the unit management.

  2) 2nd Line of Defense is the Risk Management Committee and the Risk Oversight Unit both are responsible for  

coordinating, administering and supervising the effectiveness of the risk management framework. They will be considering 

and screening the risk management framework as well as the risk management policy and plan to be proposed to the Board 

of Directors for approval before announcing to all employees to acknowledge and practice. They also support the 1st level 

of Defense in risk management in identifying, evaluating, responding and monitoring the effectiveness of the Company’s  

risk management to be at the acceptable level and in accordance with the regulations of the supervising authorities.

  3) 3rd Line of Defense are the Audit Committee and the Internal Auditing unit. Both are responsible for assuring 

and evaluating the effectiveness of risk management. They monitored the business processes independently to assure  

the efficiency of the Company’s internal control system to the satisfaction of the Audit Committee and the Board of Directors. 

And follow up and evaluate internal risk management to ensure the compliance with risk management framework and policy. 

The section shall report the Board of Directors at least once a year to evaluate the outcome of risk management, and provide 

suggestion to the executives to enhance efficiency and effectiveness. Moreover, the company reviews the effectiveness of 

risk management framework and policy at least once a year or when the company faces important circumstance that may 

significantly affect company’s financial stability.

 The Company’s risk management scope covers 7 main activities which consist of products design and development 

as well as insurance premium calculations, underwriting considerations, premium collection, claims management, reinsurance, 

investment in other business, and assets and liabilities assessment. This covers of risks, as follows:
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 1. Strategic Risk means risk caused by establishment of any improper policy, strategy, action plan, and practices 

or those that are inconsistent with internal factors and external environment including social and technological changing.  

And the expectations of the public. 

 The Company’s key factors of strategic risk Include Premium, the income proportion does not meet the target set in  

the strategic plan. Changes in technology Competitors changes in consumer’s needs and society. For example, market 

expansion and sales via online channels allow customers to compare prices among various companies resulting in strong 

competition among insurers.

  And changes of rules and regulations in corporate governance of the Supervisory Authority. These mentioned factors 

have both direct and indirect influences on the Company’s business performance. In the future, a large increase in insurance 

company merger and the formation of joint ventures between foreign and local insurance companies in order to enhance  

the strength of capital base and expertise in insurance business which helps strengthen the business competitiveness.

The Strategic Risk Management 

 The Company has managed strategic risks by considering to the target of strategic plan and operating direction in 

conformity with the Company’s vision. It would be planned from the organization to sectors which high level of executives are 

also concerned in the consideration and the approval of plans by holding the Structure of Management in the organization, 

staff, budget, information technology’s system, tracking result’s system and by controlling the operation properly including 

setting the notification when the operation is not in the line as planned to change the strategy in conformity with the changed 

situation and to ensure that the Company has done the operation on the right direction and be in the line with setting target 

and objective. 

 Product Innovation

 The Company remains steadfast in its determination to create new products that have never been sold before or modify 

the existing products by either increasing or decreasing their coverages to more truly address the needs of any specific group 

of customers, which will help to broaden its customer base. Most importantly, they must be good products that resonate with 

the target audience and can reduce buyers’ worries about risks at that moment. A cheap product is no longer the only factor 

influencing customers’ buying decision.

 Technology Orientation

Amid today’s technological advancement, the Company has adapted to this trend by making use of its existing technology 

in doing its business. This includes an online sale/purchase of policies, use of a chatbot for preliminary conversation with 

customers around the clock to reduce staffing costs, provision of an application for self-service claims, use of GPS to improve 

efficiency in customer survey staff management, and an array of other services.

 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 Product design and development, Determining the insurance premium rate, 

Insurance and compensation management, concentration in disasters, the beyond of expense standard, the allocation of 

premium reserves and claim reserves, the changes of the reinsurer’s behaviors and the development of new insurances that 

might has impact on the amount of compensation and cash flow which expected to be received in the future.

The Underwriting Risk Management 

 To prevent the risk in this business, The Company has provided the Product Development and Premium Rate  

Commission to ensure that product development and premium rates offered have been in line with market conditions, quality, 

and customer responsiveness appropriately where the actuarial science as generally-accepted practice is applied to analyze 

and assess potential risk in insurance that may affect the Company, including follow-up and analysis of changes in reserves 

to identify risk factors that may affect the Company’s reserve setting in the regular manner to ensure that reserve adequacy 

the Company has obligations towards the insured in the future.
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The Reinsurance Risk Management 

 For the risk that beyond the company’s bearable, the company will transfer the risk to the reinsurer through reinsurance 

contracts both in treaty and facultative reinsurance contracts. The reinsurers’ selection will take the first priority on the financial 

stability for managing the underwriting’s portfolio properly both on the overall underwriting results and the company’s  

objectives and targets

 Unexpected risks of severe accident are another risk factor that could not be ignored since they may impact business 

stability of the Company. Accordingly, the Company needs to distribute the risks in accordance with the insurance practices 

to enable it to assume probable severe losses such as flood, windstorms, and all kinds of disasters. One way to achieve 

this’s to purchase reinsurance against Excess of Loss for voluntary motor insurance to limit the company’s risk. All this is 

to manage the Company’s risk by transferring more responsibility to the reinsurer. In the year 2020, the company purchased 

the insurance of Excess of Loss by limiting the maximum liability of the insurer up to 190 million baht per event in order to 

manage the risk of the company by transferring the liability to the guarantor because the company realizing that the need of 

people to buy car insurance for flood damage has increased.

 3. Credit Risk This refers to risks associated with the possibility of a business counterpart being unable to fulfill  

the obligations made with the Company and also the possibility of a business counterpart receives a lower credibility rating

The Credit Risk Management

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.

 4. Liquidity Risk means risk caused by failure of the company to pay for debts and obligations within the due date due 

to disability to transform asset to be cash or disability to provide sufficient capital or higher cost of repayment for accepting.

 Risk Factors are Cash flow balance, cash investment allocation, valuation of assets and liabilities assessment as well 

as obligations.

The Liquidity Risk Management.

 The Company manages its liquidity risk by focusing on investing in highly liquid assets that can be readily converted 

into cash. 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 27 December 2019 has determined that from 31 December 2019 onwards, the company must have a capital adequacy 

ratio of not less than 120% in 2019. As of 30 September 2020, the company’s aforesaid ratio is 456.62% and the company 

still has the capital more than requirement regulatory amounted to THB 6,072.52 million. 
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 5. Operational Risk An operational risk arises from the abuse of staff functions which leads to operational errors or 

from insufficient internal control systems, working procedures, working systems, or IT system. The outcome of such risks 

may be damages that could be either valued or not, for instance, the damages against the image and good reputation of  

the Company.

 The risk factors that the Company still encounter include technological changes to digital system for non-life insurance 

businesses, new forms of competition and lowing of costs, all of which are due to the technologies that change the non-life 

insurance market. The examples of these are The Internet of things, Artificial Intelligence, driverless cars and cyber risks along 

with the readiness of the Company’s own technological systems and lack of necessary skilled personnel

The Operational Risk Management

 The Company has organized the internal controlling system well by controlling and investigating the operations of all 

sectors continuously. With allocating enough employees which are qualified with tasks and well-created system that employees 

could be replaced both in temporary and permanent, the operation goes on continuously including holding a training for staff 

to give the knowledge in every fields concerned insurance business and other products of the Company and all the way 

to the operative development to catch up with the change as always. The Company provides training to its employees on 

technology to enhance their digital knowledge to be ready for rapid change.

     On the information technology and the outside risk, the Company has created the Business Continuity Plan which there 

are reserved office and information center that are ready to use immediately. With collecting the information of staff’s computer 

by connecting with the Server, the Company could decrease the impact that might occur and could run the business smoothly 

even in the emergency situation

 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.

 6. Market risk is an uncertainty from the change in price of investment assets as a result of change in interest rate, 

foreign exchange rate, equity price, and commodity price.

 In addition to insurance premium revenue, investment is another key source of revenue of non-Life Insurance company. 

Therefore, investing premium received, which is based upon expertise and prudence, is important for non-life insurance  

business. Such investment that is under supervision of the Office of Insurance Commission (“OIC”) and has to comply with 

the Announcement by the Office of Insurance Commission regarding insurance company’s investment

 Investment Committee set investment targets and investment policy, which is approved by Board of Directors.  

The Investment Committee also set asset allocation in alignment with the Company’s acceptable risk and company capital, 

and monitor company investment to comply with risk management policy of the Company. Majority of investment assets are  

secure and low-risk securities with stable and reasonable return. Also, investment limits of assets and securities are approved 

and monitored by the Investment Committee. The Company also hires external investment manager, KASIKORN ASSET  

MANAGEMENT, who has experience and expertise, to manage part of the investment assets.

 With regard to investment in the listed securities, market risk involves in market price fluctuation. Most Company’s  

equity investment have been categorized as a long-term investment. Such long-term investment has strong fundamental, strong 

financial status and profitability. To ensure that the Company can tolerate short-term market volatility, the Company regularly 

reviews equity’s investment proportion in consistent with market condition and the Company’s acceptable risk based on  

the Stress Test analysis which is conducted in order to submit to OIC. To ensure that the investment portfolios of the company 

are able to handle the fluctuations that may occur from the market price changes in the short term. As at December 31, 2020, 

the company has unrealized gains from changes in the total net investment value 351.80 million, which is presented in other 

components of equity.
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 As for investment risk in fixed-income securities, change in market rates cause the fluctuation in value of debt instrument. 

To appropriately determine proportion and average maturity of fixed-income securities, the Company closely follows and 

analyzes the fluctuation or changes in bank interest rate and fixed-income securities yield. Since most of the Company’s fixed 

income securities have maturities up to 5 years, the value of the fixed-income securities is mildly affected by the change of 

interest rate.

 As for offshores investment, the Company has exposure to foreign exchange rate risk. The Company prevents partially 

the risk from the fluctuation from the exchange rate of assets which are invested in foreign currencies through entering into 

forwards contract with commercial banks.

 However, investment return also depends on external factors, e.g. economic, monetary and fiscal policy conditions, 

and political situation of both domestic and foreign countries, as well as confidence of investors. Although these risk factors 

are uncontrollable and some risk factors are unpredictable, the Company has closely monitored and analyzed the money and 

capital markets in order to adjust the Company’s investment portfolio in response to the changing circumstance promptly.

 7. Compliance Risk This refers to risk associated with failure to comply with laws relating to business operations. 

 Compliance risk factors are complicated and entailing as regulations imposed may lead to an increase in operating 

costs. Although strict regulations are important and beneficial to the insurance industry, regulation changes can affect  

the Company’s operating costs. The Company has established operating guidelines to comply with governing regulations 

as well as improving its operations and ensuring that every employee is in strict compliance. Compliance risks also include 

risks relating to collective anticorruption actions. The Council of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against  

Corruption (CAC) has already approved the Company’s membership to the Coalition. The Company has established guidelines 

and policies related to corporate governance to prevent and monitor risks of corruption

 8. Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing Risks 

(AML/ CFT) This refers to the risk caused by customers or those who do transactions with the Company with the purpose 

of using the Company as a channel for Money Laundering and Financing of Terrorism. The Company has managed the risks 

by setting a policy within the Company and the operational guidelines. The process is named Know Your Customer (KYC) 

and Customer Due Diligence (CDD) to seek information about customers in order to assess the risks. This can be done by 

considering the risk factors relating to the customers, areas or countries, products, services, transaction characteristics and 

service channels as well as measures and methods for mitigating AML / CFT risks.

 9. Emerging risk is a new potential risk involving loss that may have never before taken place or been experienced. 

It is a risk that is difficult to forecast in terms of the chance and severity of it happening due to uncertainties and changes 

in the surrounding factors such as politics, laws, society, technology, and physical environment, as well as natural changes.

 The Company manages such risk by way of compilation of data, familiarization with an emerging risk, integration of 

the enterprise risk management process with the emerging risk analysis and identification process and the strategic planning 

process, and reporting of any event that may become an emerging risk based on various data sources in order to identify 

the possibility of a future event.
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List of major shareholders 

Top 10 shareholders ended on 27 May 2020 (Record Date)

List of  major shareholder groups  who de facto have significant influence on establishment of the Company’s management 

policy or operations :-

Note:   As at 27 May 2020, Dusdeesurapot Family group included 8 persons. The direct and indirect shareholdings in 

     the Company of each person are as follows :-

  Mrs. Sivaporn      Dusdeesurapot  held 29,535,080    shares  or equal to  14.77%

  Mr. Reungvit      Dusdeesurapot  held   25,693,220    shares  or equal to  12.85%

  Mr. Reungdej       Dusdeesurapoj  held 25,537,510     shares  or equal to  12.77%

  Mrs. Vichitra        Dusdeesurapot  held 14,807,730   shares  or equal to    7.40%

  Mrs. Anchulee   Gunavibool       held   14,791,240    shares  or equal to    7.40%

  Mrs. Suwimol      Chayavoraprapa   held 14,267,540    shares  or equal to    7.13%

  Mrs. Watchalawan Dusdeesurapot   held         6,090    shares  or equal to    0.00%

  Mr. Prasert          Dusdeesurapot held            3,650 shares  or equal to    0.00%

Policy of dividend payment

 The Company’s dividend payout policy is to pay dividend no less than 50% of the net profit after deducting  

corporate tax, legal reserve and other reserves.

Shareholders and Policy of Dividend Payment

List of major shareholders As at 27 May 2020

No. of shares held %

‘Dusdeesurapot’Family 72,608,278 36.30

Dusdeesurapot Holding Co., Ltd. 50,037,760 25.02

Mindo Asia Investments Limited 21,750,000 10.88

Euroclear Nominees Limited 21,749,990 10.87

‘Rodloytuk’Family 4,156,540 2.08

‘Asadathorn’Family 2,495,210 1.25

Thai NVDR Company Limited 2,017,902 1.01

SMK Holding Limited 1,996,022 1.00

Mr. Yue Kwok-Leung 1,836,728 0.92

UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 1,689,150 0.84

Shareholder Group

As at 27 May 2020 As at 31 December 2020  

No. of directors representing the groupNo. of shares held %

1. ‘Dusdeesurapot’Family 124,642,060 62.32 4

2. Mindo Asia Investments Limited 21,750,000 10.88 1

3. LeapFrog Thailand Holdings  Limited 21,749,990 10.87 -
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Structure of Management

The Board of Directors

 As of 31 December 2020, the Board of Directors comprised of 10 members as follows:

1. Mr. Reungvit   Dusdeesurapot Chairman / Chairman of Investment Committee / Chairman of 

      Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

2. Mr. Reungdej   Dusdeesurapoj    Director / Chairman of Executive Committee / Managing Director /  

    Member of Investment Committee / Member of Nomination, Remuneration  

    and Corporate Governance Committee 

3. Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa   Director / Member of Executive Committee / Member of Investment  

    Committee

4 Mrs. Anchulee Gunavibool          Director / Member of Nomination, Remuneration and Corporate  

    Governance Committee 

5. Miss. Aongorn Somprasong Director    

6. Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak          Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of  

    Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

7. Miss Thanomsri Synsukpermpoon Director 

8. Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong/1 Independent Director / Member of Audit Committee / Member of  

    Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

9. Mr. Prayat Thitathummakul/2 Director / Member of Executive Committee / Member of Risk Management 

     Committee / Deputy Managing Director Business & Regional  

    Administration   

10. Mr. Santhat Sanguandikul/3 Independent Director / Member of Audit Committee / Chairman of Risk  

    Management Committee

Remarks : /1 The Board Meeting no. 4/2020, held on 7 July 2020, resolved to appoint Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong 

    as a Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee in replacement of  

   Mr. Chatchavalit Saravari who retired by rotation.

  /2  The AGM 2020 held on 25 June 2020, resolved to appoint Mr. Prayat Thitathummakul as  Director  and Member 

    of Executive Committee in replacement of Mr. Pradit Rodloytuk who retired by rotation. 

  /3  The AGM 2020 held on 25 June 2020, resolved to appoint Mr. Santhat Sanguandikul as  Independent Director 

    and Member of Audit Committee in replacement of Mr. Chatchavalit Saravari who retired by rotation.  

   Mr. Santhat Sanguandikul was also appointed as Chairman of Risk Management Committee according to the 

    resolution of the Board Meeting no.4/2020, on 7 July 2020, to replace Mr. Pradit Rodloytuk who retired by 

    rotation.

Roles and Responsibilities of the Board of Directors

 The Board of Directors, as representative of shareholders, has roles in considering formulation of vision, policies and 

direction. Additionally, the Board oversees administration and ensures strategy implementation, taking into account benefits 

of shareholders and other stakeholders. The Board also takes other responsibilities as detailed below:

 1.  To oversee the Company’s businesses. 

 2.   To consider formulating vision and direction of the Company and cooperate in turning vision into strategies and plans.

 3. To oversee that the Company achieves good operating results both in short-term and long-term.

 4. To oversee overall risk management, determine acceptable risk level for organization with adequate internal control 

  system.

 5. To delegate power to the management so that management can perform management duty effectively. 

 6. To determine the roles and responsibilities of Sub-Committees as well as approve their appointments.  
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 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 20.0 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, Sub-Committees and performance appraisal of 

   Managing Director. 

Authorities and signing conditions of the Company’s directors are as detailed below :-

 1. Two of the following 6 directors: - Mr. Prayat Thitathummakul, 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. Prayat Thitathummakul,  Mrs. Anchulee Gunavibool, 

    Mr. Reungdej Dusdeesurapoj ,  Mrs. Suwimol Chayavoraprapa, Mr. Reungvit Dusdeesurapot,  

  Miss Thanomsri Synsukpermpoon shall be required to sign and seal as authorized person to take all actions on 

   behalf of the company. Such cases are :-  issuing insurance policies, liberty insurance policies, and certificates of 

   bail; filing lawsuits and proceeding all processes of judgment in civil, criminal, and arbitration respects; reporting 

   and withdrawing the petitions; tendering performance of the obligation and tendering performance of receipt,  

  redemption and taking-over of the properties of the company or any other money from inquiry officials, public 

   prosecutors, judges, and / or juristic persons or any person; proceeding the execution of judgment, i.e. seizure, 

   attachment; withdrawal of the seizure, withdrawal of the attachment; selling properties by auction or canceling 

   property selling by auction; entering into or withdrawing an agreement to put up bails or securities; clarifying matter 

   of fact, making arguments or appeals against judgments, orders, or commentaries of officials of Department of 

   Insurance or other officials as well as making payments of fines, penalties or any monies; and renting, leasing, 

   canceling or modifying the property rental right.

Summary of the attendances in the Board of Directors’ Meetings and record of attendance of each director

In 2020, the Board of Directors held 7 meetings. Record of attendance in the Board of Directors’ meetings of each member 

are summarized, as follows:

Names
Record of Attendance 

in the Meeting (times)
Remarks

1.  Mr. Reungvit     Dusdeesurapot 7/7

2.  Mr. Reungdej    Dusdeesurapoj 7/7

3.  Mrs. Suwimol    Chayavoraprapa 7/7

4.  Mrs. Anchulee   Gunavibool 7/7

5.  Miss Aongorn     Somprasong 7/7

6.  Mr. Weerachai   Ngamdeevilaisak 7/7

7.  Miss Thanomsri  Synsukpermpoon 7/7

8.  Asst.Prof.Dr. Lalita Hongratanawong 7/7

9.  Mr. Prayat        Thitathummakul 4/4 The AGM 2020 held on 25 June 2020, resolved to 

appoint Mr. Prayat Thitathummakul as  Director  and 

Member of Executive Committee in replacement of  

Mr. Pradit Rodloytuk who retired by rotation. In 2020,  

Mr. Pradit Rodloytuk attended the Meeting 1 time. 

10. Mr. Santhat      Sanguandikul 4/4 The AGM 2020 held on 25 June 2020, resolved to  

appoint Mr. Santhat Sanguandikul as  Independent  

Director and Member of Audit Committee in replacement 

of Mr. Chatchavalit Saravari who retired by rotation.  

In 2020, Mr. Chatchavalit Saravari attended the Meeting 

2 times.
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Company Secretary

 The Board appoints the company secretary with the necessary qualifications, knowledge and experience for performing 

the duties. The company secretary shall give advice on corporate governance, regulatory and administrative requirements,  

including preparing Board meeting, other important documents, supporting Board meetings, and coordinating the  

implementation of Board resolutions. The company secretary is encouraged to receive ongoing training and education relevant 

to performing the duties. 

 The Board of Directors appointed Mrs. Sopima Keatniyomrung as the Company Secretary, on 10 May 2018, 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 the Sub-Committee meetings, organize shareholder  

  meetings, take minutes of the Board of Directors and shareholder meetings, prepare contents of annual reports 

   including keep important documents as required by laws.

 2. To give advice and support the Board of Directors for the matters related to relevant laws and regulations.

 3. To be a contact person with relevant supervisory bodies.

Details of Company Secretary’s profile is in the page “Company Secretary”.

Remunerations of Director and Management

 (1) Monetary Remuneration 

       Director Remuneration

 The  Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 approved the total director remuneration limit for the 

year 2020 of 6,650,000 baht, and the allocation be as follows :-                    

  

The Management, who also is director / Committee Chairman / Committee member, is not eligible for remuneration as director 

/ Committee member.

          (a) In 2020, director have received remuneration from the company, as follows :

Board of 

Directors

Executive  

Committee

Audit 

Committee

Risk Management 

Committee

Investment 

Committee

Nomination, 

Remuneration 

and Corporate 

Governance 

Committee

Director Remuneration

 Chairman

 Director/Member

(baht/year/person)

 

620,000

300,000

-

240,000

530,000

350,000

150,000

        -

300,000

200,000

 

80,000

50,000

Other     - -   -      - -            -

List Total remuneration

Mr. Reungvit  Dusdeesurapot 999,999.96

Mrs. Suwimol Chayavoraprapa 1,200,000.00

Mr. Pradit Rodloytuk 444,999.96

Dr. Chatchavalit Saravari 349,999.98

Mr. Santhat            Sanguandikul 408,750.02

Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong 674,305.62

Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak 879,999.96

Mrs. Thanomsri Synsukpermpoon 840,000.00

Ms. Aongorn Somprasong 300,000.00

Mrs. Anchulee Gunavibool 350,000.04
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          (b) In  2020,  there are 11 executive directors company secretary and the executive officers of the  Company,  who  have   

received   remuneration,  totally  52,537,306.13 Baht; and contribution to the Provident Fund amounted to 1,976,2083.00 Baht.

   2)  Other remuneration  – None -  

     Personnel

There have no significant changes to the company headcount or significant labor disputes in the past 3 years.

Total employees’ remuneration is  831,945,060.75  Baht as follows :-

No. Remuneration  Amount (Baht) 

1 Salary      601,318,477.25

2 Cost of living       20,868,319.93

3 Overtime expenses     22,007,285.92

4 Provident Funds 25,634,436.56

5 Acting fees 843,928.07

6 Professional fees 251,700.00

7 Entertain expenses 0.00

8 Position allowances 8,310,499.98

9 Bonus 152,710,413.04

Total                 831,945,060.72

No   Division  No. of person

1 Directors Office 3

2 Motor Claim 144

3 Marketing 226

4 Call Center 144

5 Underwriting - Non-Motor 64

6 Branches – Bangkok & Realm 294

7 Branches - Region 895

8 Legal 29

9 Management and Human Resources Development 14

10 Service & System Development 21

11 Information Technology 46

12 Investment 6

13 Internal Audit 46

14 Finance 36

15 Administration 104

16 Collecting 68

17 Accounting 31

Total       2,171 
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Employee Development Policy

 -Human resources- are considered the most important and valuable resources to the organization that it may progress 

efficiently and is recognized and entrusted by customers. It is necessary to rely on employees’ knowledge and competencies 

to drive the organization to achieve the set objectives. The Companytherefore pursues on the enhancement of employee 

knowledge and skills at all levels to suit the position continuously, and specific skills to promote the Company as the ‘Digital 

Insurer’ and ‘Data-driven Organization’. In addition, in a response to the current world of the digital era and accommodating 

business 4.0 where data is required to drive the organization , the employee development has been taken in accordance with 

the SMK’s corporate vision,“A leader in service innovation and insure tech with highly-qualified personnel”.

 Human resource development covers not only making employee to be equipped with knowledge, skills, positive  

attitude and motivation at work, and employee’s the better quality of life under the Good Governance Principles, but also 

giving employees an opportunity of self-learning and development, and optimize employee potential to the highest benefits. 

The Company’s ultimate goal for employee development is to furnish employees at all levels with knowledge, skills, and  

positive attitudes sufficiently to fulfill their functions and to prepare personnel to perform duties to achieve the Company’s 

goals effectively and to support and become a change leader in various events, which occurs at present and what may come 

in the future. At the Company, personnel development constitutes three main areas as follows.

1) Performance improvement

The Company has established two personnel development programs.

1. Competency-based personnel development plan 

 The annual personnel development plan can be divided into three areas by competences. The content of course varies 

depending on the target groups as follows.

Core competencies include the abilities the personnel is supposed to possess. It represents the work culture of the organiza-

tion and helps the personnel development in the same direction that will make the organization achieve its operational goals.

Administrative competencies include the administrative abilities that personnel by job position and roles and responsibilities 

are required to manage themselves, performance, and subordinates to achieve the tasks according to the strategic plan and 

corporate vision.

Field-based competencies include abilities and professional skills that are required to achieve the performance successfully.

The field-based competencies vary between jobs, and it is a specific competency development directly associated with work 

in the support to the professionalism in the field. 

2. The Digital / agile skills development plan is to equip employees with knowledge, competences, and skills to perform their 

duties to achieve the goals, and a readiness for business competition in the 4.0 era. The digital skills development plan is 

divided into 2 courses; including the Basic Digital Skills course, and ‘Data-driven Insurance course.

 Digital skill development plan is to enhance employees to have knowledge, understanding, and acceptance of the 

changes in the innovations. It also enhances skills to see opportunities to improve and apply their work processes to a digital 

format and takes advantage of digital fully, learn how to work agile and fast, and how to drive the organization in unity to 

achieve goals in the better way.

 In addition, the Company adopts the blended learning principles to personnel development in line with the learners 

and functions and responsibilities, including but not limited to classroom training only, The Company encourages self-learning 

through electronic media in the form of E-learning and Self-learning through 3D MAX instruction and on-the-job-training. 

Coaching, train the trainer, role-playing, distance learning nationwide through the e-conference system, training materials 

(training documentation) in the form of QR Code, preparing and communicating articles to provide knowledge and inspiration 

to work (One Point Article: OPA), as well as Web KM (Knowledge Management) which is a source of knowledge and wisdom 

for personnel and staffs. In addition, other available development formats are to ensure that the personnel will achieve a 

valuable learning experience to improve their potential fully. In addition, the Company instructs employees on anti-corruption 

and environmental conservation as follows. 
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Anti-corruption

The Company provides newcomers with training on the integrity and anti-corruption through video watching the Grow up, 

not Cheating short film and provides additional knowledge to instill in all employees to perform their tasks in good faith and 

accordance with the Company policy.

Besides, all newcomers at the provincial branches shall learn about the prevention and suppression of money laundering 

(AMLO), including encouraging employees to participate in the Anti-Corruption Day activity held by the Anti-Corruption  

Organization of Thailand.

Environment

The Company provides the natural resources and the environment conservation training as contained in the orientation course 

as concept and practice guidelines. In addition, the Company cultivates employees to use energy economically and worthily, 

for examples, reducing the amount of paper used, turning off the air conditioner after work, turning off the lights, turning off the 

computer monitor during the lunch break, as well as campaigning for employees to walk upstairs instead of using elevators. 

A key to the personnel training and development is to monitor and measure the knowledge gained, and knowledge transfer to 

relevant parties, promote the organization to be a learning organization so that personnel can apply what they have learned 

to maximize benefits organization wide and improve work performance to be more efficient

For the year 2020, the Company provided a total of 21 personal training courses internally and externally or 15,453.70 training 

hours. Average training hours was 7.12 hours /a person/year out of a total of 2,171 employees, and personnel training and 

development cost was approximately 285,789.51 Baht.

2) Key Person Development

The Company places importance on key personal development and preparation in each department, a provision of knowledge 

and competency development through internal and external training, and work skills performance. In addition, the Company 

encourages employees of all departments to be creative through innovations submitted for the contest, including products, 

service, marketing, and distribution channels, and work processes. Award winning works will be pushed towards concretely 

to create pride for employees. In addition, the Company focuses on the employee’s ability to delivering quality service to 

customers continuously.

3) Potential Development

The Company has established guidelines for a readiness of personnel potential that they will become a potential force for the 

Company in the future through the Growth Potential Development Model, starting from framing the key eligibility criteria such 

as decisions, driving power, motivation, persuasion, etc., and reach to the level of respective abilities. The Company aims to 

develop personnel to be a high potential employee and executives under the successor potential development scheme for 

management positions continuously for a period of 5 years.
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Corporate Governance

Corporate Governance policy

 The Board of Directors realizes the importance of good corporate governance, and ensures that the Company has fair, 

transparent and effective management system to create sustainable business growth and to give confidence to its investors 

and stakeholders. 

 The Board considers and establishes the Corporate Governance Policy which is appropriate to business nature of the 

Company and in compliance with good corporate governance framework of Non-Life Insurance Companies. The Board also 

considers and applies the 2017 Corporate Governance Code (CG Code) from the Securities and Exchange Commission for the 

Company’s good corporate governance practices. The Corporate Governance Policy is reviewed every year for improvement 

and greater standard. 

 The Company discloses the Corporate Governance policy and the Business Code of Conduct via its website  

(https://www.smk.co.th/investor) and the intranet for directors, executives and employees to be acknowledged and follow as 

guidelines in performing their duties. 

The Company’s corporate governance practices in 2020 are as follows:-

1. Rights of shareholders

 The Company placed importance to the shareholders’ rights. It encouraged the shareholders to exercise their  

basic rights; for examples, 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 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), to elect 

members of the Board, to approve director remuneration, to appoint auditors and approve their remuneration. Apart from the  

aforementioned, the Company disseminated crucial and complete information relating to its business operations for shareholders 

via the channel provided by the Stock Exchange of Thailand as well as its website in a timely manner.  

 Shareholder Meeting 

 Every year, the Company arranges its Annual General Meeting of shareholders (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 2020, the AGM was arranged on 25 June 2020 at Pimarn Siam Hall, 29th Floor, the Athenee Hotel, a Luxury Collection 

Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok. The AGM practices of the Company are as detailed below:-

 Practices before the AGM date

 • The Company invited shareholders to propose agendas as well as names of candidates to be considered to elect 

   as directors of the Company according to the criteria provided, via its website at www.smk.co.th, during October 

   to December every year. However, no shareholders proposed any agendas or names of the candidates during 

   such period. 

 • The Company broadcasted the invitation to shareholders’ meeting, agendas with supporting documents and proxy 

   Form A, B and C (Form C for foreign shareholders who have appointed custodian in Thailand). All of such  

  documents were provided in both Thai and English via its website 23 days prior to the AGM. 

 • The Company delivered the invitations to shareholders’ meeting with date, time and place indicated, agendas 

   with supporting documents, last AGM minutes meeting, proxy and annual report to shareholders 10 days prior to 

   the AGM. Announcement on the AGM was made in the newspapers 3 consecutive days; and prior to the AGM 

   at least 5 days to inform shareholders to attend the meeting.

   Practices on the AGM date 

 • The Company facilitated shareholders in attending the AGM, it provided adequate numbers of staff to give services 

   on document check and registration. The registration was available 2 hours prior to the meeting. Even if the  

  registration period passed, the shareholders could still register to attend the meeting at all time.

 • The venue of the meeting was at the main street, convenient for shareholders to travel and access to the place, 

   it also adequately accommodated numbers of shareholders attended the meeting.
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 • During the meeting, all shareholders were entitled to attend the AGM at any time. The Company did not deprive 

   the rights of shareholders to attend the AGM.

 • In 2020 AGM, there were 9 directors (members of Audit Committee included), senior executives, auditors and legal 

   advisor of the Company attended the meeting to respond shareholders’ inquiries relating to the points under their 

   responsibilities. There were 32 shareholders attended the AGM, holding shares of 51,401,130 shares equivalent to 

   25.70% of total paid up shares, and 37 proxies attended the AGM, holding shares of 119,606,613 shares  

  equivalent to 59.80% of total paid up shares, totaling 69 persons with altogether shareholding of 171,007,743 

   shares equivalent to 85.50% of total paid up shares. 

 • Before the meeting began, the 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, gave recommendations as well as  

  exercised their rights in making decision of important matters which might have material impacts to the Company. 

   For examples, to elect 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 within the required period to  

  acknowledge shareholders and public via the channel provided by the Stock Exchange of Thailand and its website.

 • The Company prepared the AGM’s minutes meeting along with details, resolutions and inquiries from shareholders 

   in each session, and submitted the minutes to its related regulators within the required period. The AGM’s minutes 

   was disseminated via the Company’s website to acknowledge shareholders and public. 

 In 2020, the Company received the score of Excellent according to the AGM Checklist, assessed by  the Thai Investors 

Association.

2. Equitable Treatment of Shareholders

 • The Company recognizes importance of the shareholders and it has corporate practices to protect the shareholders’ 

   rights. 

 • The Company gives 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 are handed to the persons assigned by directors, the proxies are entitled to participate in the  

  AGM and cast their votes as all other shareholders.

 • The Company conducts its AGM according to the agendas notified in the invitation, and it has no policy to add 

   any items without advance notice to shareholders.  

 • Directors and executives involved in matters relating to the AGM’s agendas will attend the AGM to answer  

  questions from shareholders. The Company provided adequate time for the AGM to allow shareholders to express 

   their opinions and ask questions. Additionally, important questions and opinions from shareholders will be recorded 

   in the AGM’s minutes meeting.

 • The Company discloses its important information on significant changes and other required matters via the channel 

   provided by the Stock Exchange of Thailand to inform shareholders. In addition, after the disclosure, the information 

   will be posted on the Company’s website in both Thai and English.    

Use of internal information

 Details on use of internal information are reported in topic: Supervision on use of internal information.  

Confidentiality protection 

 The Board establishes an information security system, including appropriate policies and procedures to protect  

confidentiality, integrity and availability of business information, including market-sensitive information. The Board also ensures 

that directors, senior executives, employees and relevant outsiders comply with the information security measures.



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc.172

Conflicts of interest monitoring

 The Board ensures management and monitoring of conflict of interest situations and transactions. The Board adopts 

an ethics and conflict of interest policy consistent with applicable laws and standards, and ensures that any parties who have 

vested interest in a particular transaction are not involved in the decision making. 

 The Board 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.

The Business Code of Conduct

 The Company places importance to business operations in compliance with laws, regulations and moral principle. The 

Board of Directors establishes the Business Code of Conduct in writing and disseminates it via the Company’s intranet system 

as well as website, under the topic of Corporate Governance. Additionally, directors, executives and employees are required 

to adhere to and comply with the guidelines provided in the Business Code of Conduct.

 Furthermore, the Company continually creates communication across the organization to the employees on ethics. Also, 

supervisors have to ensure that their subordinates acknowledge, understand and follow the Business Code of Conduct.                    

3. Role of Stakeholders

 The Company places importance to fair treatments to all of its stakeholder groups. It recognizes the stakeholders’ 

rights according to the laws and agreement made with them. The Board of Directors then sets a policy and practices for 

stakeholder treatments and includes them in the Company’s Business Code of Conduct. Directors, executives and employees 

shall adhere to such practices, details of which are summarized as follows: 

 Shareholders

 The Company encourages shareholders to exercise their fundamental rights in accordance with the laws and its  

Articles of Association. Those rights are for examples, rights to participate and vote in shareholders’ meetings, to elect members 

of the Board, to share in the Company’s profit. The Company also discloses important information relating to its business 

operations accurately and in a timely manner via the channel provided by the Stock Exchange of Thailand and its website. 

Apart from the aforementioned, the Company adheres to its principle of corporate governance and ensures that it has efficient 

and adequate internal control and risk management systems to operate the business. The Company is also determined to 

strengthen its business performance to create long-term benefits to shareholders. 

 Customers

 The Company is determined to create quality products that fit customers’ needs. It continually improves its services 

to quickly serve customers and facilitates them with accessibility through convenient channels. The Company also provides 

complete information of its products and services for the customers to make decisions.  The Company has clearly set guidelines 

for customers’ satisfaction. It also develops service standard, complaint management process, customer surveys, including 

customer satisfaction index to improve its services.  

 The Company maintains good relationship with the customers by establishing Customer Service Center to respond to 

their inquiries on products and services, including customer complaints and solutions. The Customers’ Complaint channel has 

also been provided via www.smk.co.th.    

 Employees

 The Company recognizes the importance of its employees and values them as essential resources contributing to 

business achievement. 

 The Company has established HR Committee to give recommendations on human resources management. The Company 

treats its employees equally and has appropriate recruitment and promotions criteria based on their knowledge and ability. 

The employees are motivated to have personal development. Trainings on insurance products are arranged regularly to create 

progress in their careers. The Company also encourages  the employees to fully express their capabilities, and welcomes their 

opinions and suggestions. 



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 173

 The Company clearly establishes a policy on the employees’ benefits which is in line with its operating performance in 

both short-term and long-term. The Company sets performance assessment criteria of its employees by applying the balanced 

scorecard principle/KPI for overall organization, and consistently adjusts employees’ welfare appropriately to current economic 

situation.  The Company gives additional welfares to its employees, namely, provident fund, medical welfares, staff loans, 

annual physical check, PA Insurance and discount benefits for Motor Insurance and Health Insurance. It also encourages the 

employees to have financial literacy, including life path investments that are suitable for their age and risk appetite.

 The Company gives importance to good quality of work life of its employees, it establishes Safety, Health and Workplace 

Environment Committee to take responsibilities for safety and occupational health in the Company’s workplace. The committee 

gives recommendations for improvement and development of safety and occupational health in accordance with the laws 

and safety standard of the workplace. It ensures safety of the employees and outsiders who come for services or work in the 

Company’s site. Such committee also has a responsibility to provide trainings to the employees to make them understand 

their roles and responsibilities on safety, including the annual fire drill training.

 Creditors

 The Company adheres to codes of ethics in doing business, it treats creditors in accordance with laws and agreements 

made with them. The Company will always ensure that it has the ability to meet its financial obligations relating to its creditors.

 Supplier/Counter Party

 The Company treats its supplier/ counter party with fairness, and in accordance with the agreements made with them.  

It establishes clear procurement criteria for selecting suppliers/counter parties and takes into account mutual benefits. The 

Company shall not demand or give any benefits to them with bad faith.  

 Competitors

 The Company has a policy to conduct business with transparency and treats its competitors in accordance with laws 

as well as relevant regulations. The Company shall not search for confidential information of competitors in bad faith for its 

own interests, including not taking any acts that are in breach of their intellectual properties. 

 Government Sector

 The Company intends to create good relationship with government sector, and operate its business in accordance 

with laws and requirements of the relevant official units. The Company will join governmental activities and give cooperation 

in providing information as requested. 

 Community, Society and Environment

 The Company operates business with accountability and gives attention to community, society and the environment. It 

supports public activities and takes part in social development programs. The Company also raises its employees’ awareness 

on conservation of environment and natural resources.

Actions against Fraud and Corruption

 Details on Actions against Fraud and Corruption are reported in Corporate Social Responsibility, topic number  

2: Anti-Corruption Activities.

 Details on receipt of complaints are reported in Corporate Social Responsibility, topic number 2: Anti-Corruption  

Activities.

4. Disclosure of Information and Transparency

 The Company places importance to its information disclosure as such matter affects decision making of all stakeholder 

groups. At this point, the Company imposes measures for controlling the information disclosure both financial and non-financial 

to be accurate, reliable, timeliness and in compliance with laws.

 Important information of the Company is disclosed in accordance with rules and regulations required by the Securities 

and Exchange Commission (SEC), SET, OIC and other relevant official units, via the channel provided by the Stock Exchange 

of Thailand, Annual Registration Statement (Form 56-1), Annual Report as well as its website. The Company also regularly 

adjusts its information to be up to date versions.
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    4.1 The Company’s disclosure practices are as follows:-

1. To disclose accurate and complete financial information and non-financial information timely.

2. To prepare a report on the Board’s responsibility for financial statement and present it along with Independent Auditor 

 Report in annual report.  

3. To set a policy requiring directors 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 securities 

  held at the beginning of the year and numbers of  changes of securities held during the year).   

4. To disclose dates of directors’ appointment in annual report.

5. To disclose information on remunerations each director receives as a member of the Board of Directors and as  a member 

  of the Sub-Committees. 

6. To disclose the policy on remunerations of directors including forms and types each director receives as a member of the 

  Board of Directors and as a member of the Sub-Committees.

7. To disclose the audit fee and other fees in annual report. 

8. To disclose the Company’s Memorandum of Association and the Company’s Article of Association on its website.

   4.2 Report on Interest 

     The Company has set a policy requiring directors and executives to report theirs and their related persons, which are 

vested interests relating to administration of the Company. They are required to report when first taking position, at the end 

of the year and when there are changes of their vested interests.

 All directors and executives are required to submit the Report on Interests to company secretary who will gather and 

prepare copies of the documents to the Chairman of the Board and the Chairman of Audit Committee within 7 days from the 

date of receipt of such reports.

    4.3 Investor Relation

 The Board of Directors realizes that the information of the Company’s business performance, including financial information 

and non-financial information, is important to investors. The Company gives importance to disclosure of complete and accurate 

information. Investors and other relevant parties can receive the Company’s information via disseminating channels of the 

Stock Exchange of Thailand and its website (www.smk.co.th).   The Company has assigned Mr. Suchai Dararattawee, Senior 

Vice President, Accounting Department to take the role of coordinating person. The contact number of Investor Relation unit 

is 02-378-7000 ext. 7139.

5. Responsibilities of the Board

   5.1 Board of Directors Structure

 At present, the Board is comprised of 10 members. Among 10 directors, there are 3 independent directors, 3 executive 

directors and 4 non-executive and non-independent directors, to attain balance between directors, executive directors and 

independent directors. In addition, the Chairman and the Managing Director are not the same persons to clearly separate the 

roles and the responsibilities. 

 The Board has a policy on diversity of its composition in terms of education background, professional experience, and 

special skills. There will be no limitation to races, gender and age to ensure that the Board consists of competent members 

leading to achievement of the Company’s objectives.

 Name list and authorized signatory of the Board of Directors are reported in Structure of Management, topic: The Board 

of Directors. 

   5.2 The Sub-Committees

   Details on the Sub-Committees are reported in topic: The Sub-Committees.
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   5.3 Scope of Roles and Responsibilities of the Board of Directors

   Details on Scope of Roles and Responsibilities of the Board of Directors are reported in Management Structure, topic: The 

   Board of Directors. 

   5.4 The Chairman of the Board, the Managing Director and Executives

   Scope of Roles and Responsibilities of the Chairman

 1. Take a leading role to ensure that directors and the Board of Directors as a whole perform its roles and responsibilities to 

   the best of their abilities.  

 2. To oversee that the Board of Directors consists of quality and competent members leading to right decision making 

   and high performance. 

 3. To oversee that the Board of Directors pays attention to the strategic matters that affect competitiveness of the  

  Company.   

 4. To ensure that the Board of Directors’ meetings are run effectively, with adequate time given to management  

  presentation, encourage and give opportunities to directors to freely ask and share their opinions. 

 5. To set agendas appropriately and timely for situations, necessity and urgency and ensure that directors receive accurate 

   and timely information.  

 6. To call the Board of Directors’ meetings and chair meetings of shareholders.

    Scope of Roles and Responsibilities of the Managing Director

 1. Managing Director is the Chief Executive of the Company.

 2. To manage the Company according to the vision, strategies and goals approved by the Board of Directors.

 3. To propose to the Board of Directors for approval of annual budget and investment budget. 

 4. To propose to the Board of Directors for approval of strategies, policies and core business plans, and implement the 

   approved strategies and policies effectively. 

 5. To manage the business to achieve continual good operating results and ensure the linkage between strategy and 

   implementation. 

 6. To monitor and regularly report business condition and the Company’s operating results to the Board of Directors. 

 7. To effectively supervise various operations of the Company. 

 8. To promote risk management culture in the Company, control risk to be at the acceptable level and monitor risk that 

   might arising from Disruptive Technology and Cyber Risk. 

 9. To ensure that the Company has effective internal control and performs in accordance with relevant laws, and ensure 

   that fair treatment to the insured is in place.

 10. To determine structure and responsibilities of each function to be in line with the organization’s structure approved by 

   the Board of Directors.

 11. To conduct annual performance assessment of executives by comparing with the Company’s target, and report the 

   assessment results to the Board of Directors for acknowledgement. 

 12. To act as the Company’s representative and is delegated to contact with the Authorities. 

 13. To implement the principles of corporate governance organization-wide. 

Scope of Roles and Responsibilities of the Executives

 1. To effectively implement the strategies and policies approved by the Board of Directors.

 2. To ensure that the Company has effective internal control and performs in accordance with relevant laws, and ensure 

   that fair treatment to the insured is in place.

 3. To report the Board of Directors on important business performance, risk status and executive performances adequately 

   and accurately in a timely manner.
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 5.5 The Board of Directors’ Meeting

  In 2020, the Company held 7 Board of Directors’ Meetings to consider and approve important matters and policies, 

including the review of vision, mission and strategies. The Board of Directors’ meetings were arranged in accordance with 

principle of good corporate governance as follows:-

 1. The Board of Directors’ meeting shall be scheduled in advance in May of every year in order to facilitate directors to 

   manage their time for the meeting.

 2. The Chairman shall approve the Board meetings’ agendas, the Managing Director and directors may propose agendas 

   for the Board’s consideration through company secretary.

 3. Regarding consideration in each meeting, the Company shall send the invitation of the Board of Directors’ meeting to 

   directors in advance at least 7 days prior to the meeting (except for urgent cases) so that directors can have adequate 

   time to study and consider as well as to make right decisions about various issues on the agendas.   

 4. According to the Company’s Article of Association, the Board of Directors shall arrange its meetings at least 1 time 

   per 3 months, and half of members of the Board of Directors shall be present at the meetings to constitute a quorum. 

   In addition, special meetings can be called depend on necessity.  

 5. In each meeting section, directors with conflict of interests shall not participate in the consideration or shall abstain 

   from voting.

 6. In every meeting, agendas shall be set clearly. All directors can freely discuss and share their opinions about the issues 

   discussed, including minutes taking provided.   

 7. The Board encourages the Managing Director to invite key executives to attend the Board meetings to present details 

   on the agenda items related to matters that they are directly responsible for. 

  Details on meeting attendance of each Board member are reported in Structure of Management, topic: The Board of 

Directors.

 Non-Executive Director Meeting

 The Board has a policy to arrange the meetings for non-executive director to be able to meet among themselves at 

least once a year or as necessary to debate their concerns without the management team, and report the outcome of their 

meeting to the Managing Director.

 5.6 Directorship in Listed Companies

  The Board realizes that efficiency and devotion to duties as the Board and senior executives are important. The Board 

of Directors then prescribes that each director shall assume director positions in listed companies not more than 5 listed 

companies, and the Managing Director can assume director positions in other companies not more than 3 companies.   

 5.7 Director development

 Director Orientation 

        It is prescribed by the Board that orientation shall be arranged for all new directors to increase their knowledge and 

understanding of the Company’s business, to be ready to fulfill duties of directors. Company secretary is assigned to coordinate 

the orientation for new directors as follows:-  

 • Information on business structure, Board structure, Sub-Committees as well as their duties and responsibilities.

 • Information on policies and procedures for business operations.

 • Arrangements for new directors to meet with the Chairman and the Managing Director to receive information relevant 

   to business operations of the Company.

 Development Policy for directors 

           The Board ensures that directors receive sufficient training and have understanding of relevant law and standards, and 

other applicable obligations, risk factors, and the Company’s business environment. Directors will receive accurate information 

and regular updates. They are encouraged to attend training programs or seminar organized by Thai Institute of Directors 

(Thai IOD), SET, Thai Listed Companies Association and SEC. Company secretary is assigned to coordinate such matters.  
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 In 2020, there were directors attended seminars and trainings programs relating to performance of duties of directors, 

as summarized in the following tables:-

1. Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong  Independent Director / Member of Audit Committee

      / Member of Nomination, Remuneration and Corporate   

      Governance Committee

2. Mr. Santhat Sanguandikul Independent Director / Member of Audit Committee / 

     Chairman of Risk Management Committee

 5.8 Succession Plan

  The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee is assigned by the Board of Directors to take 

responsibilities for continuation of suitable administration as well as consideration of succession plan especially for positions 

of Managing Director and senior executives from Assistant Managing Director and above. This is to ensure that the Company 

has planned, nominated, selected, and prepared for personnel to be replaced in key positions significant to business operation 

of the Company once those in such positions have been promoted, transferred, retired, or resigned, resulting in vacancy of 

such positions. 

       The Company has recruitment plans for key executive positions of all levels with suitability, to ensure that the Company 

has selected executives who are good and competent. The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

shall be responsible for considering the appointment of senior executives of the Company; namely, Managing Director and 

senior executives from Assistant Managing Director and above, to propose to the Board of Directors for approval.     

       In addition, the Company has a policy to recruit persons who are good and smart to join the Company such as those 

with experience and young talent. Such persons will be trained and equipped with opportunities to succeed in executive 

position in the future. In this regard, they shall pass serious employee evaluation steps; namely, challenging assignment and 

job rotation to enhance their leadership skills as well as knowledge of various areas.

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 26 March 2020 Application of AI, InsurTech, and Real Estate 

Technology

University of Pennsylvania

2 27 March 2020 Modeling Risk and Realities The Wharton School of the  

University of Pennsylvania

3 28 March 2020 What is Data Science? IBM

4 12 May 2020 The Director Briefing : COVID-19: Business 

implications and the “New Normal”

Thai Institute of Directors (IOD)

5 27 May 2020 Board War Room Series 5: Cybersecurity 

Enters the Boardroom

Thai Institute of Directors (IOD)

6 3 August 2020 Director's Briefing 4 # China Economic  

Outlook: Pathway to Recovery

Thai Institute of Directors (IOD)

7 5 August 2020 Director's Briefing 5 # Changing Consumer 

Behavior in a post COVID-19 world: Where 

the Board should focus

Thai Institute of Directors (IOD)

8 13 August 2020 Di rec to r 's  Br ie f ing 6 # Corpora te  

Strategy Beyond the Crisis, a Chairman/Board  

Perspective

Thai Institute of Directors (IOD)

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 16 November 2020 Merger & Acquisition: accounting, law and tax Investment Banking Club 

(IB club)
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 5.9 Performance Assessment of the Board, Sub-Committees, Managing Director and overall   

       Employees

  The performance assessment of the Board is divided into 2 parts which are: 1. performance assessment of the 

Board of Directors and 2. performance assessment of the Sub-Committees. The Board determines that the assessment 

must be conducted in February of every year. Furthermore, the operating performance results will also be considered in the  

assessment to reflect efficiency and true directors’ performance.  All recommendations will be obtained for improving efficiency 

of the Board’s performance. 

 5.9.1 Assessment of the Board of Directors’ Performance

The Board sets criteria in assessing performance of the Board of Directors as detailed in the table below

  In addition, the Board sets topics for such assessment which can be divided into main five topics which are: 1. The 

Company’s Operating Performance over the year, 2. Roles and Responsibilities of the Board,  3. Board Meeting and Performing 

of Duties, 4. Structure and Qualifications of the Board, 5. Relationship with Management.  

 5.9.2 Assessment of Sub-Committees’ Performance

  The Board determines to conduct performance assessments of all Sub-Committees which are: the Audit Committee, 

the Risk Management Committee, the Investment Committee, the Executive Committee, and the Nomination, Remuneration 

and Corporate Governance Committee. Such assessments use the same criteria as the performance assessment of the Board 

of Directors. Additionally, the assessment topics have been set differently according to important roles and responsibilities of 

each Sub-Committee. 

 5.9.3 Assessment of Managing Director’s Performance

 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee takes responsibilities for assessing performance of 

the Managing Director and presenting to the Board of Directors for consideration. Such assessment uses the same criteria as 

the performance assessment of the Board of Directors and the Sub-Committees. The assessment topics can be divided into 

seven main topics which are: 1. The Company’s Operating Performance over The Year, 2. Vision and Strategies Formulation, 

3. Strategy Implementation, 4. Human Resources and Succession Plan, 5. Knowledge of Products and Services, 6. General 

Administration and the Ability to Motivate, 7. Relationship with the Board of Directors. 

  5.9.4 Assessment of Executives and overall Employees

 The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee puts in place clear and predetermined performance 

assessment criteria for senior executives and employees throughout the Company. 

 5.10 Remunerations for Directors, Executives and Employees

 Remunerations for Directors

  The Board assigns the Nomination, Remuneration and Corporate Governance committee to consider  the remuneration 

policy and structure of the Board of Directors and Sub-Committees, and proposing for the Board of Directors’ consideration 

to further seek the shareholder’s approval. The director remuneration reflects the experience, obligations, scope of work,  

accountability and responsibility, and contribution of each director. Directors who have additional roles and responsibilities, such 

as a member of a committee, will be entitled to additional remuneration, comparable to industry practice. The remuneration 

rates and structure for directors will be approved by shareholders.  

Score (%) Level Definition

90-100 Excellent Excellent standard and performance, no need for improvement or only small  

improvement required

80-89 Exceed Expectation Standard and performance exceed expectation

70-79 Meet Expectation Standard and performance meet expectation

60-69 Moderate Meet standard performance but below expectation, improvement required

below 60 Need to improve Below standard performance, urgent improvement required
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 Remunerations for Executives and Employees

 The Board sets clear and effective performance assessment criteria, and determines the remuneration structure  

consistent with the Company’s operating performance as well as remuneration structure of the Non-Life Insurance industry. 

The remuneration structures of CEO, executives and employees are in the form of salary and bonus. The salary increase and 

bonus will consider the results of performance assessment, including the Company’s operating performance and the salary 

increase and bonus of Non-Life Insurance industry.

The Sub-Committees

 As of 31 December 2020, the Company has 5 Sub-Committees which are: the Executive Committee, the Audit  

Committee, the Risk Management Committee, the Investment Committee and the Nomination, Remuneration and Corporate 

Governance Committee, as detailed below:-

 (a)   Executive Committee comprises of 3 members, as follows:

Remark:  *The AGM 2020, held on 25 June 2020, resolved to appoint Mr. Prayat Thitathummakul as Director  

             and Member of Executive Committee in replacement of Mr. Pradit Rodloytuk who retired by rotation.

Scope of Roles and Responsibilities of the Executive Committee

 1. To oversee and give advice to the Managing Director to ensure that the Company achieves the targets and goals 

as set by the Board of Directors. 

 2. To formulate vision, strategies and business plans jointly with the Managing Director prior to proposing for the 

Board’s approval.

 3. To consider annual investment budget jointly with the Managing Director prior to proposing for the Board’s approval.

 4. To consider investment budget with size over approval authority of the Managing Director; however, not exceeding 

the maximum limit determined by the Board. 

 Executive Committee convened 15 meetings in 2020. Record of attendance in the Executive Committee’s meetings 

of each member are summarized, as follows:

1. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj Chairman of Executive Committee and Managing Director

2. Mrs. Suwimol Chayavoraprapa Member of Executive Committee

3. Mr. Prayat Thitathummakul* Member of Executive Committee

Names Record of Attendance in 

the Meeting (times)

Remarks

1. Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj 15/15

2. Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa 15/15

3. Mr.  Prayat     Thitathummakul 9/9 The AGM 2020 held on 25 June 2020, resolved to 

appoint Mr. Prayat Thitathummakul as  Director  and 

Member of Executive Committee in replacement of  

Mr. Pradit Rodloytuk who retired by rotation. In 2020, 

Mr. Pradit Rodloytuk attended 6 meetings of the  

Executive Committee before his retirement.
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    Subjects for Approval*

Limits of Approval Authority

Managing Director Executive Committee Board of Directors

1. Investment in all investment assets 

(bank deposits, bonds, stocks, debentures, loans, etc.)

Subject to approval of the Investment Committee consisting of:-

the Chairman, the Managing Director, Eecutive Committee  

Members and Assistant Managing Director, Investment

2. Investment in movable and immovable properties Not exceeding

Bht. 5 million

Not exceeding

Bht. 20 million

Over Bht. 20 million

3. Expenses for projects not included in Investment 

Budget earlier approved by the Board of Directors 

Not exceeding

Bht. 5 million

Not exceeding

Bht. 20 million

Over Bht. 20 million

Directors’ Approval Authority

Remark* Items other than those stated above will be at the discretion of the Executive Committee, except for 

            the operating budget which is subject to the Managing Director’s judgment.

         (b)  Audit Committee comprises of 3 independent directors, as follows:

     

Remark:     *  The AGM 2020 held on 25 June 2020, resolved to appoint Mr. Santhat Sanguandikul as  Independent Director 

    and Member of Audit Committee in replacement of Mr. Chatchavalit Saravari who retired by rotation.

 The Audit Committee will have the term in office of 3 years, and chaired by a qualified Audit Committee Chairman who 

has knowledge and experience adequately for reviewing reliability of financial statement. The Company’s Audit Committee is 

responsible for reviewing the Company’s financial statements, internal control and risk management systems to be concise, 

proper, up to date and efficient. This also covers reviews of compliance with policies, rules, laws, procedures as well as 

regulations stipulated by supervisory bodies. In addition, the Audit Committee shall give opinions and report to the Board of 

Directors for approval, or to seek approval from shareholders’ meetings.    

Scope of Roles and Responsibilities of the Audit Committee

 1. Review the Company’s financial reports to ensure accuracy and reliability as well as adequate disclosure of information. 

 2. Consider and endorse changes in key accounting principles or practices proposed by the Management of the Company.

 3. Review the internal control, internal audit and risk management systems of the Company to ensure appropriateness 

   and efficiency, as well as make recommendations on important and necessary improvement and rectification of the  

  internal control system to the Board of Directors:

  3.1 Review and approve the annual internal audit plan of the Company;

  3.2 Review the internal audit report proposed to the Management as well as the Management’s opinion on the audit 

    issues proposed and reported;

  3.3 Review the performance reports of the compliance unit and other related work units (e.g. the Legal Department) 

    to properly ensure that the Company complies with the law on securities and stock exchange and the law on 

    insurance and/or other laws relevant to the business of the Company;

  3.4 Consider the observations and recommendations of the auditor with regard to the efficiency of the Company’s 

    internal control system and those of the Internal Audit Department concerning the internal control system, and 

    propose the improvement and rectifications according to such recommendations to the Management as well as 

    follow up the results thereof;

1.  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak      Chairman of Audit Committee

2.  Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong Member of Audit Committee

3.  Mr. Santhat       Sanguandikul* Member of Audit Committee

    Secretary to the Audit Committee:                Mr. Amornsak Srimongkolchai
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  3.5 The Audit Committee may have a special meeting with the Management, and recommend a review or audit of any 

    transactions as deemed necessary, as well as seek independent opinion from other professional advisor at the 

    cost of the Company.

 4. Consider the related party transactions or transactions that may cause conflict of interest to ensure that such  

  transactions comply with the laws and regulations of the stock exchange and are justifiable and beneficial to the Company. 

 5. Consider the Company’s disclosure of information in case of a connected or related transaction or transaction that 

   may cause conflict of interest to ensure accuracy and completeness.

 6. Consider the independence of the internal audit work unit concerning access to the information required for and  

  beneficial to the internal audit work. 

 7. Consider the selection, proposal of appointment, removal and proposal of remuneration for the auditor to ensure that 

   the auditor is independent in performing as the auditor of the Company. 

 8. Attend a meeting with the auditor to be informed of the results of the review/audit of the financial statements and 

   discuss the problems that may be found in the auditor’s performance of duties, and attend a meeting with the auditor 

   without participation of the Management at least once a year. 

 9. Review and ensure that the Company has put in place the required control procedure and governance measures in  

  a sufficient manner that enables the Company’s effective compliance with the anti-corruption policy in accordance with 

   the guidelines of the regulatory bodies, including:

  9.1 To provide channels for whistleblowing by staff members and stakeholders who have doubt or have found an act 

    that is suspicious of infringement or failure to comply with the laws, rules, regulations and ethical requirements 

    and anti-corruption policy.

  9.2 To arrange a procedure to build confidence of the whistleblowers that the Company has independent investigation 

    process and takes appropriate actions on the follow-up. 

 10. Review and assess the Audit Committee Charter on a regular basis and seek approval of the Board of Directors in 

   case of any amendments.

 11. Prepare and disclose the report of the Audit Committee in the Company’s annual report, whereby the report shall be 

   signed by the Chairman of the Audit Committee and shall at least consist of the following information:

   •  Opinion on the accuracy, completeness, and reliability of the Company’s financial reports;

   •  Opinion on the adequacy of the Company’s internal control system;

   •  Opinion on the compliance with the laws on securities and securities exchange, the regulations of the Stock  

    Exchange of Thailand, the laws on insurance and regulations of the Office of Insurance Commission, and the  

    laws applicable to the Company’s business;

   •  Opinion on the suitability of the auditor;

   •  Opinion on transactions that may cause conflict of interest; and

   •  Number of the meetings of the Audit Committee held during the year, and the attendance record of each Member 

        of the Audit Committee.

 12. During the course of the audit, if it is found or suspected that there is a conflict of interest, fraud as well as suspicious 

   behaviors reported by the auditor on the fraud, or infringement of the laws related to the performance of a director 

   and executive, the Audit Committee shall report such matter to the Board of Directors for a rectification within the time 

   frame that the Audit Committee deems appropriate, and to report such matter to the Office of the SEC in case such 

   matter falls within the purview of the laws on securities and stock exchange. 

 13. Perform any other duties within the scope of authority and duties, and responsibilities specified in this Charter or as 

   assigned by the Board of Directors with consent of the Audit Committee.



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc.182

 Audit Committee convened 11 meetings in 2020. Record of attendance in the Audit Committee’s meetings of each member 

are summarized, as follows:

 (c)  Risk Management Committee comprises of 5 members, as follows:

Remark: * The Board Meeting no.4/2020 held on 7 July 2020, resolved to appoint Mr. Santhat Sanguandikul as Chairman of 

             the Risk  Management Committee in replacement of Mr. Pradit Rodloytuk who retired by rotation.  

The Risk Management Committee will have the term in office of 3 years.

Scope of Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee

 1. Formulate risk management framework and policy, and propose to the Board of Directors for approval. The policy shall 

   cover types of risks as follows: 

   1.1 Strategic Risk 

   1.2 Insurance Risk 

   1.3 Liquidity Risk

  1.4 Operational Risk 

  1.5 Market Risk

  1.6 Credit Risk

  1.7 Reputation Risk

  1.8 IT Risk

  1.9 Catastrophe Risk

  1.10 Fraud Risk 

 2. Evaluate adequacy and effectiveness of the Company’s risk management. Organize at least a quarterly meeting to 

   follow up the risk status and risk management progress. Give advice for improvement, to be in line with risk  

  management framework and strategy, and report progress to the Board of Directors for acknowledgement. 

Names Record of Attendance 

in the Meeting (times)

Remarks

1. Mr. Weerachai         Ngamdeevilaisak 11/11

2. Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong 11/11

3. Mr. Santhat           Sanguandikul 6/6 The AGM 2020 held on 25 June 2020, resolved to 

appoint Mr. Santhat Sanguandikul as  Independent 

Director and Member of Audit Committee in  

replacement of Mr. Chatchavalit Saravari who  

retired by rotation. In 2020, Mr. Chatchavalit  

Saravari had attended 5 meetings of the Audit 

Committee before his retirement.

1.  Mr. Santhat                 Sanguandikul* Chairman of Risk Management Committee

2.  Mr. Prayat         Thitathummakul Member of Risk Management Committee

3.  Mrs. Veena        Niramarnsakul Member of Risk Management Committee

4.  Mr. Tara            Vanalabpattana Member of Risk Management Committee

5.  Mr. Amornsak   Srimongkolchai Member and Secretary of Risk Management Committee
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 Risk Management Committee convened 5 meetings in 2020. Record of attendance in the Risk Management Committee’s 

meetings of each member are summarized, as follows:

(d)  Investment Committee comprises of 3 directors and Assistant Managing Director, Investment, as follows:

Scope of Roles and Responsibilities of the Investment Committee  

 1. Formulate investment policy framework, asset allocation, the investment plans, risk management policy and the  

  investment procedures.

 2. Oversee investment decision process.

 3. Oversee the investment in compliance with the investment policy and risk management policy to achieve the expected 

   investment return target.

 4. Oversee investment transactions to comply with the good governance, the business transparency, and no conflict of  

  interests.

 5. Ensure the level of efficiency of investment operations, personnel, information used for the Company investment.

 6. Manage investment funds according to investment policy frameworks approved by the Board of Directors.

 7. Report investment performance to the Board of Directors regularly.

Investment Committee convened 8 meetings in 2020. Record of attendance in the Investment Committee’s meetings of each 

member are summarized, as follows:

Remark:   Mr. Pradit Rodloytuk retired by rotation from a member of the Board of Directors and a member of Investment 

    Committee on 25 June 2020. Mr. Pradit Rodloytuk had attended 4 meetings of the Investment Committee  

   before his retirement.

Names Record of Attendance in the Meeting (times) Remarks

1.  Mr. Reungvit         Dusdeesurapot 8/8

2.  Mr. Reungdej       Dusdeesurapoj 5/8

3.  Mrs. Suwimol      Chayavoraprapa 8/8

4.  Mr. Tara              Vanalabpattana 8/8

Names Record of Attendance 

in the Meeting (times)

Remarks

1. Mr. Santhat        Sanguandikul 2/2 The Board Meeting no.4/2020 held on 7 July 2020, 

resolved to appoint Mr. Santhat Sanguandikul as 

Chairman of the Risk  Management Committee in 

replacement of Mr. Pradit Rodloytuk who retired by 

rotation. In 2020, Mr. Pradit Rodloytuk had  

attended 3 meetings of the Risk Management 

Committee before his retirement.

2. Mr. Prayat  Thitathummakul 5/5

3. Mrs. Veena Niramarnsakul 4/5

4. Mr. Tara Vanalabpattana 5/5

5. Mr. Amornsak Srimongkolchai 5/5

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. Tara Vanalabpattana Member of Investment Committee
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(e)  Nomination, Remuneration  and Corporate Governance Committee  (the “NRCG”) comprises of  5 members, as follows:

Remark: * The Board Meeting no. 4/2020 held on 7 July 2020, resolved to appoint Asst. Prof. Dr. Lalita  Hongratanawong as 

   a Member of Nomination, Remuneration, and Corporate Governance Committee in replacement of Mr. Chatchavalit 

   Saravari who retired by rotation.

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 of  

nomination policy, remunerations for directors and  the 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 of Directors 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 Sub-Committees’ to propose to the Board  

  of Directors prior to seeking shareholders’ approval.

 • To consider remuneration of the Managing Director.

 • To consider overall salary increase and bonus of the Company.    

3. Corporate Governance

 • To consider Corporate Governance Policy and procedures, including Business Code of Conduct of the Company.  

 • To oversee that the Company operates in accordance with corporate governance principles. 

 The NRCG convened 3 meetings in 2020. Record of attendance in the NRCG’s meetings of each member are  

summarized, as follows:

 

1.  Mr. Reungvit Dusdeesurapot Chairman of the NRCG

2.  Mr. Reungdej Dusdeesurapoj Member of   the NRCG  

3.  Mr. Weerachai   Ngamdeevilaisak Member of   the NRCG

4.  Mrs. Anchulee Gunavibool Member of   the NRCG

5.  Asst.Prof.Dr. Lalita Hongratanawong* Member of   the NRCG

Names Record of Attendance 

in the Meeting (times)

Remarks

1. Mr. Reungvit    Dusdeesurapot 3/3

2. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj 3/3

3. Mr. Weerachai  Ngamdeevilaisak 3/3

4. Mrs. Anchulee Gunavibool 3/3  

5. Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong 1/1 The Board Meeting no. 4/2020 held on 7 July 

2020, resolved to appoint Asst. Prof. Dr. Lalita 

Hongratanawong as a Member of the NRCG in 

replacement of Mr. Chatchavalit Saravari who retired 

by rotation. In 2020, Mr. Chatchavalit Saravari had 

attended 2 meetings of the NRCG before his  

retirement.
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Nomination and appointment of directors and senior executives

   (1) Independent Director

  The Board of Directors clearly determined qualifications of independent director, as follows:      

 1. Shall not hold shares exceeding 0.5 percent of the total number of shares with voting rights of the Company, including 

   shares held by related persons of such independent director.

 2. Shall neither be nor have ever been an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, controlling 

   person of the Company or its major shareholder, unless the foregoing status has ended not less than two years prior 

   to the date of becoming an independent director. 

 3. Shall not be a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, or child, including spouse 

   of child of other directors, of an executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as director, 

   executive or controlling person of the Company.

 4. Shall neither have nor have ever had a business relationship with the Company, its major shareholder or controlling 

   person, in the manner that may interfere with his/her independent judgment, and neither is nor has ever been a  

  significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its major 

   shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date 

   of becoming an independent director.

       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 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.

 5. Shall not be nor have ever been an auditor of the Company, its major shareholder or controlling person, and not be 

   a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its 

   major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to 

   the date of becoming an independent director.

 6. Shall not be nor have ever been a provider of any professional services including those as legal advisor or financial 

   advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the Company, its major shareholder or 

   controlling person, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional 

   services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of becoming an 

   independent director.

 7. Shall not be a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who 

   is related to major shareholder.

 8. Shall not undertake any business in the same nature and in competition to the business of the Company or being 

   a significant partner of a partnership, an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding 

   shares exceeding 1 percent of the total number of shares with voting rights of other company which undertakes  

  business in the same nature as and in competition to the business of the Company.

 9. Shall not have any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the 

   Company’s business operations.

   The Board establishes the policy that the tenure of an independent director should not exceed a cumulative term 

   of nine years from the first day of service. Upon completing nine years, an independent director may continue to serve 

   on the Board, subject to the Board’s rigorous review of his/her continued independence. 

  (2) Nomination of Directors

  The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee takes responsibilities for nominating qualified 

candidates to be director in replacement of those due to retire by rotation or any other cases, to seek the Board of Directors’ 

approval, which is then proposed to shareholders’ meetings for approval. In this regard, the Nomination, Remuneration and 

Corporate Governance Committee considers candidates based on essential skills which still lack in the Board members, 
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required knowledge and expertise suitable for the Company’s business strategies, by using Director Pool when searching for 

candidates. The candidates shall have vision, transparent profile and no blemish, including the following qualifications:

  • Integrity and Accountability

  • Informed Judgment

  • Adherence to principle and standard as professional 

  For directors who are representative of major shareholders, in principle, the major shareholders shall propose the 

names of the candidates as deemed appropriate. The Board of Directors then takes responsibilities for examining that their 

qualifications meet relevant laws and regulations and then propose to the shareholders’ meetings for approval.

  Regarding director nomination, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall not consider 

candidates who currently assume director positions in 5 listed companies and above. 

  The Company gives rights to all shareholders to propose names of qualified candidates to be considered to elect as 

the Company’s directors before the AGM date. The Company has disclosed the criteria in proposing the names of candidates 

together with the proposal form on the Company’s website at www.smk.co.th.

  According to the Company’s Articles of Association, the Board shall consist of at least 5 members; however, the 

maximum number of directors is not specified. At least half of the directors must reside in the Kingdom of Thailand. Directors 

may or may not be shareholders of the Company. In every AGM, one-third of directors (or the approximate number thereto) 

shall retire from office.

 The election of directors of the Company shall be preceded by the shareholders’ meeting, based on the  

following criteria:

 1. One shareholder shall have one vote per one share held.

 2. Each shareholder must use all the votes available under (1) to elect one or several person(s) as director(s) but the 

   votes may not be divided to different candidates.

 3. Candidates who have received the maximum votes consecutively will be elected directors, equivalent to the number 

   of directors to be elected at that time. In case, the number of successful candidates, who have received equal votes 

   next after the candidates with the maximum votes, exceeds the number of directors to be elected at that time, the 

   Chairman of the meeting shall have a casting vote. 

Apart from the retirement from office by rotation, directors may be retired from office in case of:

 1. Death

 2. Resignation

 3. Disqualification or having any forbidden characteristics under Clause 68 of the Public Company Act B.E. 2535

 4. The shareholders’ meeting passes the resolution for retirement of director(s) with at least three-fourths of the total 

   shareholders attending the meeting with voting rights, and the aggregate number of shares held by them must be  

  at least half of the total shares held by all the shareholders attending the meeting with voting rights. 

 5. The Court’s order 
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Details of directors from major shareholders are as shown in the table below:-

Remark :  On 15 November 2016, Dusdeesurapot Family changed their shareholding in the Company by transferring part of 

    the Company’s shares currently owned by them to Dusdeesurapot Holding Co., Ltd. (“Dusdeesurapot Holding”) 

    and SMK Holding Limited (“SMK Holding”). As a result of the transfer, Dusdeesurapot Holding and SMK Holding 

    have a shareholding of approximately 25.02 percent and 1 percent of the total voting rights of the Company, 

    respectively, and Dusdeesurapot Holding become a major shareholder of the Company.

  (3) Nomination of Senior Executives

       The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee takes responsibility for consideration of criteria, 

process and selection of qualified senior executives of the Company, and propose for the Board of Directors’ approval.

Supervision on operations of subsidiaries and joint venture

      -- The Company has no subsidiaries and joint venture companies -- 

Supervision on use of internal information

   The Board of Directors establishes a policy on use of internal information and includes it in the Company’s Business 

Code of Conduct. Such policy is also provided on the Company’s website for acknowledgement of the shareholders as well 

as for directors, executives and staff to follow, as detailed below.

1. Directors and executives are required to report at least 1 day before they deal in the Company securities to company 

  secretary (delegated person), to further inform the Board of Directors.  

2. Directors and executives are required to report on changes of their securities holding in the Company to the SEC within 

  3 working days from the date of the changes, as stated in the Securities and Exchange Act, section 59 and its amendment. 

  In addition, they have to inform the company secretary to record the changes as well as summarize the numbers of the 

  securities held by each director and executive to report in the next Board of Directors’ meeting. 

3. Directors, executives and employees are prohibited to disclose financial information or any other data that may impact the 

  Company’s share 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 share 

  price to the public. In addition, they are not allowed to conduct trading transactions unless such financial statements and 

  data have been publicly broadcasted for more than 24 hours. 

4. Procedures for preventing use of internal information of Investment Unit have been established. Directors, executives and 

  employees dealing with such information shall comply with the procedures. Confidential information shall be protected 

  from leakage to any irrelevant persons or units, and it shall not be used to seeking benefits for oneself.  

Shareholder Group

As at 27 May 2020

As at 31 December 2020 

Number of directors representing the group

1. “Dusdeesurapot” Family 124,642,060 62.32 4

2. Mindo Asia Investments Limited 21,750,000 10.88 1

3. LeapFrog Thailand Holdings Limited 21,749,990 10.87 -
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Shareholding in the Company and changes of the shareholding of directors and executives

 • Directors

 Remark: The information includes both direct and indirect shareholding in the Company of the directors.

 • Executives

Names

Number of shares 

held ended on

1/1/2020

Change

Increase / 

(Decrease)

Number of shares held ended on 

31/12/2020

Number of 

shares held 

% of issued and 

paid up shares

Deputy Managing Directors

1.  Mrs. Veena  Niramarnsakul 31,000 - 31,000 0.016%

Spouse and minor children - - - -

2. Mr. Suriyon Charoensedtakul - - - -

Spouse and minor children - - - -

Names

Number of shares 

held ended on

1/1/2020

Change

Increase / 

(Decrease)

Number of shares held ended on 

31/12/2020

Number of 

shares held 

% of issued 

and paid up 

shares

1. Mr. Reungvit    Dusdeesurapot 25,693,220 - 25,693,220 12.85%

Spouse and minor children - - - -

2. Mr. Reungdej   Dusdeesurapoj  25,537,510 - 25,537,510 12.77%

Spouse and minor children - - - -

3. Mrs. Suwimol   Chayavoraprapa 14,267,540 - 14,267,540 7.13%

Spouse and minor children - - - -

4. Mrs. Anchulee  Gunavibool   14,791,240 - 14,791,240 7.40%

Spouse and minor children - - - -

5. Miss. Aongorn Somprasong - - - -

Spouse and minor children - - - -

6. Mr.Weerachai  Ngamdeevilaisak - - - -

Spouse and minor children - - - -

7. Miss Thanomsri Synsukpermpoon 24,650 - 24,650 0.012%

Spouse and minor children - - - -

8. Asst. Prof. Dr. Lalita Hongratanawong - - - -

Spouse and minor children - - - -

9. Mr. Prayat Thitathummakul 3,650 - 3,650 0.002%

Spouse and minor children - - - -

10. Mr. Santhat Sanguandikul - - - -

Spouse and minor children - - - -
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Remuneration of auditors

(1) Audit fee

 Audit fee that KPMG Phoomchai Audit Ltd. has received from the company for the year 2020 is 2,050,000 Baht.

(2) Non-audit fee

 Non-audit fee for the professional services  agreed-upon procedures to review the Risk-Based Capital (RBC) report 

for the Office of Insurance Commission as at 30 June 2020 and 31 December 2020 totaling 600,000 Baht.

Application of Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code)

 The Board of Directors is determined to improve corporate governance of the Company to reflect efficient and transparent 

management system which ensures trust and maintains confidence among shareholders, investors and all stakeholder groups. 

The Board has assigned the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee to consider the policy and 

practices relating to good corporate governance and standardized business code of conduct, including review of the CG Code 

practices to be applied in the Company’s context, and propose for the Board’s approval. 

 However, there are some good corporate governance practices that the Board of Directors has not yet considered to 

apply. Details and explanations for such practices are provided below:

1. The majority of the nomination and remuneration committee members should be independent directors.

 Although the majority of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee (the NRCG) members 

are not independent directors, there is no obstacle for the Committee to deliver transparent and good performance. The 

NRCG performs its duty with impartiality, transparency and fairness, taking into account benefits and interests of the  

Company, shareholders and stakeholders. Each of the NRCG members freely expresses his or her different opinions as can 

be seen from the past minutes of the meetings. In addition, the Company continually received high assessment scores of the 

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies by Thai Institute of Directors.

2. Individual director’s performance assessment should be conducted, with disclosure of its process and criteria.

 The Board of Directors and sub-committees conduct their annual performance assessments, which assess performance 

collectively not individually, as they viewed that the collective assessment is an adequate and efficient approach. The Board, 

when performs its duty, applies collective deliberation, taking into account different opinions from directors to make sound 

decision and judgment. Moreover, it is noticeable that publicly disclosed individual director’s performance assessment of 

Names

Number of shares 

held ended on

1/1/2020

Change

Increase / 

(Decrease)

Number of shares held ended on 

31/12/2020

Number of 

shares held 

% of issued and 

paid up shares

Assistant Managing Director

1. Mr. Nusonti  Nilwong - - - -

Spouse and minor children - - - -

2. Mr. Surapong  Vongsopanagul 3,100 - 3,100 0.002%

Spouse and minor children - - - -

3. Miss Montarat Navarat 2,430 - 2,430 0.001%

Spouse and minor children - - - -

4. Mr. Tara Vanalabpattana - - - -

Spouse and minor children - - - -

5. Mr. Chanyuth Saengdaeng 2,740 - 2,740 0.001%

Spouse and minor children - - - -

6.  Mrs. Eamorn Xuto - - - -

Spouse and minor children - - - -
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other listed companies often show very close individual assessment scores among each director, which may not reflect the 

true performance of individual director. Individual director’s performance assessment might not be appropriate for Thai culture 

which is quite considerate and compromise, making such assessment impractical.

3. The chairman of the board should be an independent director.

 At present, the Chairman is not an independent director. The Board viewed that a key success factor for the Chairman 

to deliver good duty does not relate to whether the chairman is an independent director or not. In addition, there is no reliable 

academic research concludes that the chairman who is an independent director performs his duty better than the chairman 

who is not an independent director. Although the Chairman of the Company is not an independent director, the Chairman has 

seriously taken leadership role and responsibility with regard to the sustainable value creation of the Company, good corporate 

governance and equitable treatment of shareholders, as shown by the fact that the Company has continuously delivered good 

performance, has strong financial position as well as attractive return to shareholders. The Company received CGR scores of 

99% in the category of equitable treatment of shareholders in 2020.
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Corporate Social Responsibilities

Policy overview

 The Company is determined to create sustainable growth for its business and it gives importance to the stakeholders’ 

rights as well as social and environmental responsibility. The Company promotes the awareness of social and environmental 

responsibility to its employees and encourages them to support activities which are beneficial to the community, society, and 

the environment.

1. Operating Business with Fairness 

 The Company places importance on fundamental rights and fair treatment to its stakeholders. The Company’s Business 

Code of Conduct is then established to provide guideline practices for directors, executives and employees to follow. 

The Company has fair operating practices as follows:

 • The Company is determined to build a strong business and adds more value to the organization for long-term 

   benefit of the shareholders. It also encourages and gives opportunities to the shareholders to exercise their  

  fundamental rights. Information disclosure channel plus a website are provided for the shareholders to conveniently 

   access the Company’s news and activities. The Company establishes the Investor Relation Unit to be a contact 

   point for the shareholders. 

 • The Company continually develops good products and services. Customers are provided with adequate information 

   on products and services to make decision. The Company also establishes channel and procedures for the  

  customers to file complaints about products and services, to improve its efficiency. 

 • The Company treats its employees equally and without discrimination on races, sex, religion, age or personal  

  attribute unrelated to work. The remuneration and benefits policy of the employees is appropriate and fair. Employee 

   trainings are also regularly provided to increase their knowledge and ability. 

 • The Company equally and fairly treats its supplier/counter party and creditors, and conducts its business in  

  accordance with the agreements made with them.

 • The Company has a policy to conduct business with transparency 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.

 • The Company does not support any acts against copy right laws or trademark, including use of others’ intellectual 

   property without their consents. 

2. Anti-Corruption Activities

 The Company adheres to good corporate governance principles and conducts business with transparency and morality. 

It gives importance to stakeholder responsibility in accordance with its good corporate governance practices and Business 

Codes of Conduct. 

 To express its strong determination to be against all forms of corruptions, the Company joined the Collective Action 

Coalition against Corruption (CAC) to declare such intention in 2018. The Company continually follows the anti-corruption 

practices as stated below:  

 • Send letters to partners and suppliers requesting for their cooperation to follow the Company’s Anti-Corruption 

   Guidelines.

 • Provide trainings on Anti-Corruption practices to its employees that strengthen importance of ethics which will  

  create the employees’ awareness of honesty and integrity. 

 • Arrange for sign acknowledgement form for the employees to commit that they will strictly adhere to the business 

   codes of conduct.

 • Set rules, procedures, authorized person and approval limit with clear supporting documents. Arrange internal 

   control and monitoring process on financial reporting to be in accordance with accounting standard, including 

   improvement of operational process to be efficient to prevent corruption and misconduct.  

 • Provide whistle blowing channel with protection measures, including fair inspection process.            
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Prevention for partaking in corruption

 As giving or taking bribes and corruption are serious threats to fair competition and negatively impacted development 

of the economy and the society, the Company has committed to conducting business on the integrity and transparency basis 

in accordance with good corporate governance principle. The Board of Directors then sets out the following:

 1. Anti-corruption policy

 2. Guidelines on the compliance with anti-corruption policy regarding giving/receiving gifts, presents, entertainments, 

   or any other benefits

 3. Guidelines on corruption complaining and clues reporting

 4. Anti-corruption measures

 5. Corruption risks management manual

 as practice guidelines for directors, executives and employees in compliance with the corruption policies and practices 

to prevent the Company, including its directors, executives, employees and related parties from violating the anti-bribery and 

corruption laws. The publication is distributed via the Company’s website (www.smk.co.th) and intranet.

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, addresses, 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 Complaint

 The Board of Directors provides an opportunity to all employees and its stakeholders to file complains, give comments 

and trace of any offence via the following channels provided by the Company: 

 1. Telephone:

  • Complain Unit, TEL: 02-3787000 ext. 7177 – 7181

 2. Company’s website: www.smk.co.th 

 3. The Comment Form provided in all branches throughout the country

 4. Postal mail, sent to:

  • Chairman of Audit Committee

  • Managing Director

  • Human Resource Management Manager

 Postal address:

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

 313 Srinakarin Road, Huamark Sub-District,

 Bang Kapi District, Bangkok 10240
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 3.  Respect for Human Rights

 The Company respects human rights and has no discrimination on race, color, religious, age or any other nature relating 

to human right issues. The Company adheres to freedom principles and equality, it promotes actions which are complied with 

human right laws and  supports human right protection according to its scope of power provided.

  The Company realizes the value of humanity of its employees. They are treated fairly and equally without discrimination 

on employment issues relating to race, color, religious, sex, age or any other considered human right. The Company  

provides channels for its employees to file their complaints, those who have problems can directly report to their superiors                     

for assistance, or they can file their complaints to the Human Resources Management Manager. Also, the Company has Labor 

Rules which are standardized and certified by the Ministry of Labor.  

 4. Treating employees with fairness

 The Company regards employees as important resources contributing to its achievement. It promotes fair and equitable 

treatment to the employees and respects for their rights. 

 The Company has transparent recruitment and hiring process based on qualifications and ability of each candidate. 

Rules on employee benefits and welfares will be regularly reviewed and improved, and the employees’ remunerations, salary 

adjustment, including annual bonus will be provided appropriately to their performance. 

 Promotion and transfer of employees will be fairly conducted and considering the employees’ qualifications as well as 

appropriateness. Additionally, the Company has Disciplinary Action Committee for considering disciplinary actions to employees 

which will be conducted reasonably and within the scope of the work rules.  

 • Occupational health and safety of employees

 The Company places high importance to good quality of work life of its employees. It has established the Safety, Health 

and Workplace Environment Committee at both head office and branches to be responsible for improvement of occupational 

health, safety and environment in the workplace and to be in accordance with workplace safety law and/or workplace safety 

standard. The Committee also takes responsibility for development of policies, year-plan, projects and activities relating to 

safety, occupational health and workplace environment.  For example, the safe riding project was promoted in the organization 

to remind the employees to wear helmets or fasten seat belts, to prevent and reduce accident, danger or illness from unsafe 

situations in the workplace. 

 The Safety, Health and Workplace Environment Committee surveys the office building as well as the surrounding area 

to ensure safety and occupational health environment in the workplace. The Committee also arranges its meetings to discuss 

ways for improvement of safety matters and monitoring progress every month. Additionally, electric appliances will be regularly 

inspected to test their efficiency and replacement will be made according to their lifetime. Air-condition system, elevators, 

lights inside the office buildings and their surrounding areas, including car park area and drinking water for employees will 

be inspected to ensure that they meet the safety standards. As well, the welfare food shop will also be regularly examined 

to make sure that it meets hygienic standard. 

 In 2020, the Company organized the annual basic training of firefighting and evacuation fire drill for the employees to 

be aware of the causes of fire, and know how to use firefighting equipment. In addition, employees will learn the safe and 

right way to evacuate from the building to the designated assembly point in case of fire.

 Regarding the spread of COVID-19 in 2020, the Company implemented precautionary measures in accordance with 

the government policy to safeguard health and safety of its employees and general public. It arranged the screening point 

to take temperature before entering the office building. Alcohol gels were adequately provided for a hand washing point on 

every floor, use of disinfectant spray and regularly cleaning schedule for office areas and elevators were implemented. The 

Company allowed the employees to apply Work-From-Home measure to minimize their risks of COVID-19 infection and also 

maintained social distancing in work space areas. The Company regularly communicated the measures and recommendations 

relating to prevention of COVID-19 to the employees and closely monitored the situation in such period.
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The statistics of employee injury caused by work-related accident in 2020 are as follows:

 • Benefits and welfares

 The Company appropriately adjusts its employee welfares to be in line with current economic situation. The Benefits and 

Welfares Committee is established to take responsibilities for giving recommendations on benefits and welfares of employees, 

to be fair, appropriate and in accordance with the relevant laws. Additionally, the Company also provides other benefits such 

as uniform, provident fund, medical welfares, get well basket, PA Insurance and staff loans to its employees. 

 Moreover, the Company promotes healthiness to its employees, it arranges nursing room with registered nurse, including 

annual physical check for the employees. As well, the Company communicates with its employees on prevention for infected 

disease and ways for good health and well-being.

 • Personnel development

 In 2020, the Company continually implemented personnel development programs for its employees to improve their 

knowledge, skills and capability. Both in-house and public trainings were arranged throughout the year for the employees, to 

be in line with the Company’s vision and strategies on personnel development, for high quality and potential personnel. The 

employees had opportunities to learn and increase their performance and be motivated to fully exercise their capabilities. 

 In addition, to prepare for the age of disruptive technology, the Company had arranged training programs on digital 

knowledge for its employees for 4 consecutive years to increase their capabilities to work with digital technology in the future. 

The Company also provided a specific training program on Data Driven for the employees in senior levels from Unit Head to 

Department Manager to give them knowledge and understanding of data analysis and to be applied in their works. Moreover, 

the Company arranged improvement programs regarding problem solving process and root cause analysis that requires 

every department to submit their monthly-report on problem solving processes and root cause analysis or suggestions for 

improvements of their work efficiency.     

The personnel development scheme is divided into 3 main development programs which are:-

 • Performance improvement

 • Key person development

 • Potential development 

5. Consumer responsibilities 

 The Company is determined to create good quality products to serve various needs of customers. It offers a variety of 

Motor Insurance products, for examples, Time-Based which provides coverage periods of 3, 6, 9 or 12 months for customers 

to select.  2+ Up-to-You that covers a case of collision and loss and fire of the car which the liability coverage limit can be 

selected up to the insured. Also, Prakan Kondee which is a 1st Class Motor Insurance that offers insurance premium rate match 

with customers’ profiles. In addition, several Health Insurance products are provided, for examples, Coronavirus (COVID-19) 

Insurance, Dengue Fever Insurance that covers dengue treatment cost for both OPD & IPD, including daily compensation 

while being hospitalized, Health Insurance for elderly persons aged between 61 to 65 years old with coverage for medical 

expenses and accidents. The Company also provides other insurances, for example, Travel Insurance which provides 24 hours 

coverage against accident during the trip.

 The Company has created SMK Blog (smkinsurance.blogspot.com) for its online communication channel to provide 

interesting and useful information for consumers such as driving tips, health care, general insurance and travel. Additionally, 

the Company has launched its mobile application named, “SMK aLL”, for customers to conveniently reach the Company’s 

Injury case of employees Male Female Total

Not taking day off - - -

Absent from work 2 - 2

Disability - - -

Fatality 1 - 1

Total 3 - 3
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Injury case of employees Male Female Total

Not taking day off - - -

Absent from work 2 - 2

Disability - - -

Fatality 1 - 1

Total 3 - 3

services and privilege programs. The Company also establishes a service standard and conducts customer surveys for  

continual service improvement. Employee trainings are also provided for its employees to increase their knowledge and skills 

in service delivery. The Company has Call Center to serve its customers 24 hours for notifying events, taking out policies or 

making an inquiry about products and services.       

6. Environmental Conservation

 The Company realizes its duty in taking part of preservation of natural resources. It also encourages its employees to 

take care of environment and save the scarce natural resources and energy. The Company has practices for environmental 

preservation as follows:

 • The Company raises its employees’ awareness on values of the scarce natural resources and energy.  

  It encourages the employees to save natural resources and energy through activities such as saving tap water, 

   turning off light in unnecessary areas, turning off computer screen during lunch time and using stairway instead 

   of elevator.

 • The Company assigns responsible persons to take care of plumbing supplies and electrical equipment to be in 

   good condition. The responsible persons will regularly inspect efficiency of the equipment to avoid waste of  

  resources and energy. 

 • The Company arranges to have proper waste disposal to protect the work environment and neighboring places 

   from negative impact.

 • The Company encourages use of cloth bags to reduce plastics and global warming. Many activities are arranged 

   to promote cloth bags as follows:

  - Give cloth bags to customers and partners during New Year period.

  - Give cloth bags to hospitals under the Ministry of Public Health to promote reduction of plastic bags.

  - Give cloth bags to support activities arranged by governmental and private entities such as Thai General 

    Insurance Association, foundations supporting projects for children and disabled persons, youth center, schools  

   and universities in Bangkok and upcountry.

  - Give cloth bags to customers and general people who attended “Fit 4 You” activity organized in department 

    stores and modern trade channel of more than 10 places throughout the year 2020.

 • The Company has joined the project “Send Plastic Home” by delivering used plastic containers such as plastic 

   bags, plastic food containers, plastic cups, plastic bottles, films to be recycled for reuse.  

 • The Company encourages its employees to reduce paper use by printing on both sides of the paper, sending the 

   documents via scanning rather than printing, and reusing envelops.

 • The Company uses E-Statement system to distribute invoices to its agents which can reduce paper use and lower  

  emission of greenhouse gas from the printing process. Such system is also faster and gives more convenience 

   for agents to store the data.

 • The Company arranged a project to preserve the environment by giving 300 points to customers who purchase 

   Motor Insurance via SMK aLL application and accept E-policy.

7. Community and Society Development 

 The Company realizes the importance of strong community and society. It focuses on growing business along with 

community and society development. The Company has implemented many useful projects on education and public health, 

and also encourages public mind to its employees to support community and society. 

 In 2020, the Company conducted various projects and activities for community and society development, as detailed 

below:

 • Blood donation to the Thai Red Cross

 The Company supported the 2020 Blood Donation Plan of the Thai Red Cross Society Mobile Blood Donation Unit. 

It arranged campaigns to raise its employees’ awareness on importance of blood donation. The campaign invited the employees 

to donate their blood to the mobile blood donation unit every quarter, making a total of 60,000 c.c. of blood donated. 
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 • Good Health for Thai Children by SMK 

 The Company continued the project “Good Health for Thai Children by SMK” for the sixth year to donate clinic equipment, 

medical supplies and sport equipment to disadvantaged schools. This project aimed to encourage youth to be in good health 

by exercising, and also provided adequate medical supplies for students, teachers and school personnel to have proper 

treatment for their illness and injuries. The donations were given to 7 schools, which were:

 - Wat Sam Rong Chai School, Nakhon Sawan province

 - Ban Samor Thong School, Uthai Thani province

 - Wat Som Poi School, Saraburi province

 - Ban Mab Makha School, Nakhon Ratchasima province

 - Wat Intharam School, Prachin Buri province

 - Ban Lungploo School, Sakaeo province

 - Wat Klongnon School, Phi Chit province

 • Donation to Wat Tanjedchor School in Ang Thong Province

 The Company donated 45,000 Baht together with donations from its employees amounted 8,480 Baht and many  

supplies valued 53,000 Baht to Wat Tanjedchor School in Ang Thong province to support the orphans project.

 • Donation to institutional care for young children 

 The Company donated supplies valued 33,000 Baht to Ban Sichon orphanage, Nakhon Si Thammarat province, and 

Narathiwat Home for Boys, Narathiwat province.

 • Donation to St.Camillus Foundation of Thailand

 The Company donated 50 computer sets to St. Camillus Foundation of Thailand to support children’s educational 

activities of the foundation. 

 • Support for National Children’s Day 2020

 The Company supported presents valued 10,000 Baht for National Children’s Day 2020 activities to many organizations, 

namely: Department of Cultural Promotion, Huaikhwang district, Khlong Kum Youth Center, Bueng Kum district, Nong Chok 

Youth Center, Nong Chock district, Khaisri Pramot Nusorn School, Bangkapi district and Surao Lat Bua Khao, Bangkapi district. 

Such supports were to be part of children’s happiness and to support the National Children Day activities in neighborhoods.

 • Donation to Baan Nokkamin Foundation

 The Company donated rice, canned food and drinking water to Baan Nokkamin Foundation, Bangkok to alleviate the 

cost of food supply for the children under support of the foundation. 

 • Support Economics Camp, The University of The Thai Chamber of Commerce

 The Company gave 50 cloth bags valued 2,500 Baht to support “Community Development” voluntary camp of the  

faculty of Economics, the University of the Thai Chamber of Commerce, at Ban Phongwua School, Chanthaburi province during  

2-10 January 2021. The objective of the activity was to raise fund to support disadvantaged schools.

 • Donation of second hand appliances for disabled children 

 The Company donated good second hand appliances such as clothes, books and toys from its executives and  

employees to Camillian Home, Lat Krabang. Some of the donated appliances would be given to the disabled children 

 and some would be sold, the proceeds would be used for food and medical expenses for the children.  

 • Support for the Disabilities and the Disadvantaged

 The Company supported 6,000 Baht to Bangkok’s Disability Person Association to buy the equipment for persons with 

physical disability both children and grownups, aiming to improve quality of their lives.

 • Support for the blind

 The Company gave desk calendars to the Library of the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, to 

 modify them into instructional media and produce braille notebooks for the blind.
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 • Support COVID-19 Insurance policy to the Ministry of Public Health

 The Company joint with the Office of Insurance Commission gave 5,000 policies of COVID-19 Insurance to the Ministry 

of Public Health. The Deputy Prime Minister and the Minister of Public Health, Mr. Anutin Charnvirakul was a  

representative for acceptance of the insurance policies which would be further delivered to the personnel of the Ministry 

of Public Health.

 • Support for Health Promoting Hospital

 The Company sent Moh Chao Ban Magazines to 20 Health Promoting Hospitals in 20 sub-districts located in  

Northeastern and Southern regions for 1 year period. The project aimed to encourage health education to the hospitals’ 

officers and general public in community. 

 • Cloth bags for Hospitals under the Ministry of Public Health to promote reduction of plastic bags.

 The Company gave cloth bags to Buriram hospital, Chai Nat Hospital, Saraburi hospital and Song Kla Nagarind hospital 

to be used as medicine cloth bags for their patients aiming to promote use of cloth bags and raise awareness of 

environment issue. 

 • Participation in “Send Plastic Home” project

 The Company delivered used plastic containers such as bags, food containers, cups, bottles, bottle caps and films to 

“Send Plastic Home” project to be recycled and reused, aiming for reduction of plastic wastes.

 • Support for the Journalist

 The Company supported food and healthy snacks, including face masks and alcohol gels to the journalists to follow 

the government’s policy “stop the virus by staying at home for the nation”, to prevent the spread of COVID-19.

 • Bowling Race #14

 The Company provided 100 cloth bags valued 5,000 Baht to support Thai General Insurance Association for its  

Bowling Race #14 at the Blu-O Rhythm & Bowl, Esplanade Khae Rai. The activity aimed to promote unity and  

healthiness of the association members.

 • The Royal Kathina Robe Offering Ceremony 2020

 The Company supported 200,000 Baht to join the Royal Kathina Robe Offering Ceremony 2020 of Office of Insurance 

Commission, at Wat Bang Phai, Bang Bua Thong district, Nonthaburi province.

 • Firefighting and Evacuation fire drill training 2020

 The Company organized basic firefighting and evacuation fire drill training 2020. Fire simulation was also arranged for 

its employees to practice and understand steps of basic firefighting, to reduce loss from fire as much as possible.

8. Innovation and dissemination of the innovation

 The Company continually develops a variety of insurance products to serve customers’ needs. It brings an innovative 

idea which won the award from the Creativity and Innovation Club to develop Miscellaneous Insurance product named  

“PA 199 (Microinsurance)”. Such product has a feature of insurance cover for persons aged between 15-70 years and it can 

also be offered as an offering dedicated to Buddhist monks. 

 In addition, the Company promotes creativity to its employees. The Creativity and Innovation Club continually runs 

its Innovation Contests, which are divided into 4 areas, namely, products, services, marketing and distribution, and working 

process, for further development of new products and services that meet customers’ needs, and increases work efficiency.

Implementation and Report  

The Company carried out its operations in accordance with the policies cited in the 8 items above.

The Operations with impacts to social responsibilities

  – None -

Social and Environmental Activities (After Process) 

 In 2020, the Company carried out and joined many social activities as reported in the topic number 7, “Community 

and Society Development” of this report.
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Internal Control and Risk Management

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited placed an importance to the effective internal control system under 

the internal control framework in accordance with the “Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: 

COSO” and has applied the Enterprise Risk Management (ERM) as a tool for the internal control development and  

risk management more effectively, causing a reasonable confidence that the operation of the Company will achieve  

the operational objectives or goals both strategically in the Insurance and in compliance with policies, rules and regulations,  

as well as anti-corruption policy as planning and management process and risks control to reduce the impact of volatility 

on business operations at acceptable risk levels to achieve both short - and long term objectives or goals of the Company.   

 Moreover, the company applied knowledge on risk management to decision-making, corporate governance and  

internal control based on risk management in order to create value and systematized operation, transparency and good  

organizational culture. 

 The Risk Management Committee nominated by the Board of Director consists of 5 members. Its duties are to review 

and propose risk management policy and acceptable risk level to the Board of Directors, follow-up the risk management 

progress and ensure the adequateness and appropriateness of the policy. The Committee is also responsible for managing 

risks that may affect company’s objectives, policies, reputation and image. 

The duties are as follows:

 (1). Manage the risk in the most efficient manner and ensure that all of the risks are within acceptable level; 

 (2). Promote organizational culture that considers risk management as a part of work; build risk awareness and positive 

attitude and behavior of our employees so that they will understand more about the risks, decision-making based on risks 

and internal risk management of the company. 

 (3). Continuously monitor, follow-up and assess the risks according to internal and external changing circumstance 

and has emphasized on and realized that internal control is the important mechanism to ensure possible risk reduction and 

damage prevention by providing sufficient personnel for operating our business efficiently, transparently, and accountably.

 The company’s Board of Directors assigns the Audit Committee to be responsible for verifying efficiency of  

internal control system of our company to meet with the principles of Corporate Governance, related regulations and laws.  

The company also supervises in order to prevent any conflict of interest, connected transaction, utilization of any company’ 

asset illegally or with no authority, as well as provides the mechanism of checks and balances, verifies the Report on Audit 

Results of Internal Audit Unit, that is independent in auditing and assessing risk, to be efficient. In addition, the company also 

audits and assesses adequacy of internal control system and risk management system on discovered issues and suggestions 

for fixing or improving related issues related to internal control process before reporting the results to the company’s Board 

of Directors regularly. Based on the results of assessment of the Audit Committee, the company’s Board of Directors had  

the opinion that internal control of the company was adequate, appropriate, and efficient. 

 In the Meeting of Audit Committee No. 2/2021, held on February 18th, 2021, the Audit Committee evaluated  

adequacy of internal control system of the company under “Assessment Form on Adequacy of Internal Control System”  

of the Securities and Exchange Commission covering 5 dimensions including control environment, risk management,  

control activities, information system and information communication, monitoring and assessment system. They have been already 

verified by the Audit Committee and they had the opinion that the company’s internal control system is appropriate and 

adequate with the following details: 

 1. Control Environment

 The Company requires a sound control environment that is adequate and effective for business. The executives  

promote a corporate culture that focusing on integrity and ethics as a role model with the following implementation:

 • The company also establishes the Policy on Good Governance and Code of Business Ethics in order to supervise 

our operation to meet with laws, rules and regulations, and practices on anti-corruption. Consequently, all of our directors, 

executives, and employees have emphasized on honesty and business ethics under the principles of Corporate Governance. 

In addition, we also provide training/orientation to new employees continuously every year in order to make our operation to 

be transparent and fair for all groups of stakeholders.

 • The Company has instituted an organizational structure that decentralizes power for job flexibility and alignment 

with prevailing circumstances. Duties and responsibilities are defined in writing, with definitions of key performance indicators 
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(KPIs) to assess efficiency of our performance and to be consistent with organization’s goals with written regulations for 

compliance.

 • The company defines the qualifications of personnel of each position as the criteria for recruiting and developing 

personnel as well as plans the plan for carrying on some important positions. In addition, the company also defines  

the standard and systematical performance assessment process in order to provide incentives fairly that would motivate personnel 

to perform their operation efficiently.

2. Risk Assessment 

 The company’s Board of Directors emphasize on risk management in order to build confidence in enabling  

the organization to achieve long-term and short-term goals as well as enabling our business operation to achieve our defined 

goals. 

 The company established a framework and Risk Management Policy and Risk Management Unit for considering, 

screening, and defining the risk management framework for supervising the company’s risk management to be appropriate, 

efficient, and effective by specifying factors and causes of risks with assessment, analysis, and risk prioritization. Moreover, 

the company also establishes some appropriate measures with monitoring, assessment, and report on risk management  

results to the company’s Board of Director regularly and enterprise risk management process is also performed systematically 

as a part of Annual Business Plan preparation, management, and daily operation. The risk management process must cover 

all dimensions of risk factors, both internal and external factors, as follows: 

 • Our company defines the enterprise risk management framework according to COSO Enterprise Risk Management 

Standard as well as establishes the Risk Management Policy as the guidelines of risk management that may affect to  

achievement of the company. They are consisted of: 1) Preparation of Risk Profile in organizational level and department  

level 2) Risk Management on Investment 3) Risk Management on Process Level 

 • The company utilizes the Key Risk Indicator (KRIs) for monitoring changing of factors and establishes some  

additional measures to respond to changing efficiently and timely. 

3. Control activities 

 The Company includes control activities, using the key performance indicators (KPIs) as a tool for planning and  

control, including the division of duties and responsibilities for the auditing each other, the review and scoping of authority 

and approval limit for each level to ensure the adequacy to business operations. At the same time, it includes the review of  

the approval authority, execution authority, the segregation of authorities as it may lead to corruption, the preparation of a  

manual/work instruction appropriately in accordance with the existing organization structure, policies and practices on transactions 

that have or may have conflicts of interest, transparency and verification and fairness in transactions, and the approval of 

transactions with respect to the highest interests of the Company, as well as effective control activities. 

 The Company has implemented the monitoring process in accordance with the strategic plan, framework, policies, and 

practices set out by the Company on the regular basis. 

 In addition, the Compliance Unit has been set up to coordinate and supervise the operation of the company  

in accordance with the relevant laws to ensure that the adequate and effective performance of the internal control systems. 

4. Information System and Information Communication 

 The Company has developed the Information Technology system to support its operations for financial management, 

accounting, and human resource management in accordance with the scheduled plan. The continuous development of  

information technology and communication systems has been carried out the Company to ensure the up-to-date accurateness. 

and communication that is important for supporting internal control to be operated effectively. The company utilizes  

modern and safe information technology to collect data, process data, store and monitor data, in order to enable management 

to use such information for making decision correctly and completely within appropriate duration. In addition, our financial  

information and other kinds of information is also stored with efficient security system with the guidelines of information and 

communication management as follows: 

 • The company defines the information’s confidential level, guidelines of important and control documents storage, 

as well as information for supporting the operation from internal and external sources in order to ensure that all of important 

information and that related to the company’s business operation is correct, complete, and adequate for the operation timely. 



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc.200

 • The company communicates with the company’s Board of Directors, executives, employees, and stakeholders  

appropriately on the subject matters related to the company’s performance and meeting documents by sending to the company’s 

Board of Directors prior the meeting in order to enable them to analyze adequate information prior making any decision.  

In addition, the company’s Board of Directors is also able to ask for additional information from related units or individuals 

for consideration.

 • The company establishes some emergency plans for protecting information security in the event of any severe 

accident hindering the system from operating as well as defines the rehearsal of such emergency plan regularly every year. 

 • The company provides some internal communication channels via Intranet for communicating on policies, news, and 

information as well as Corporate Governance to all personnel thoroughly and timely as well as provides some communication 

channels for external stakeholders for informing information or clues on corruption or fraud to the company safely. 

 • The Company provides channels for corruption complaints and clues reporting so that the employees and other 

stakeholders can inform complaints via telephone or electronic mail; provided that the complainants shall be protected and 

further execute the investigation process and problem-solving. 

5. Monitoring and Assessment System 

 The company has monitored and assessed adequacy of internal control as well as established the guidelines on  

development and improvement to ensure that the company’s internal control system would be efficient and effective as follows: 

 • The company assesses internal control in organizational level and assesses international control in operational 

level through Control Self –Assessment every year. 

 • The company monitors and oversights the performance for comparing with the company’s goals or defined KPI 

regularly as well as audits and assesses the performance by the Internal Audit Unit, Compliance Unit, Risk Management Unit, 

and external auditor. 

 • The operation on auditing is performed by considering on goals, objectives, strategies, and related risk factors 

as well as some control points that may affect to the company’s goals achievement. In addition, the Internal Audit Unit also 

has the charter defining vision, mission, goals, objectives, responsibilities, and the rights of audit operation clearly. The Audit 

Handbook is made in order to make the auditors to have reliable auditing standard in order to improve operational efficiency 

and to meet with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

 In 2020, the company found no defect that is the subject matter of the transactions with conflict of interest, corruption 

or any abnormality or any important defect in internal control system, violation against laws, rules and regulations, related 

government’s regulations on the company’s business operation. Company’s 

 Internal Audit Manager and Head of Compliance Unit 

 Mr. Amornsak Srimongkolchai has been appointed as an Internal Audit Manager by the resolution of The Audit Committee’s 

meeting in February 2006. The consideration, approval, appointment, removal, and migration of the incumbent manager of 

Internal Audit Division of the Company must be passed the approval of the Audit Committee. The Board of Directors passed  

a resolution to appoint Mr. Amornsak Srimongkolchai as Head of the Compliance Unit on July 2018, to oversee the compliance 

with laws and regulations related to business operations, provided that considering, approving, appointing, withdrawing,  

transferring the position of Head of the Compliance Unit shall be approved or consented by the Board of Directors.

Related Party Transaction

 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 2020, the Company had total underwriting income and total investment income equal to 10,377.25 million Baht, 

decreased by 932.58 million Baht or 8.25% from the year 2019, on a decrease in total underwriting income of 604.54 million 

Baht, or decreased by 5.60%, while investment income had decreased by 328.04 million Baht or 64.17% from the year 2019 

which was mainly affected by loss from investment. 

 Total premium written for the year 2020 amounted to 9,762.73 million Baht, a decrease of 1,486.24 million Baht from 

the year 2019 or decreased by 13.21%. The declined of gross premium written that were decreased was motor insurance, 

which decreased by 20.58%, marine insurance and fire insurance increased by 10.53% and 1.31%, respectively, miscellaneous 

insurance increased by 48.80%, compared to the previous year.

 In the year 2020, the company had investment income 183.18 million Baht, decreased of 328.04 million Baht from 2019 

or decreased by 64.17% which consists of income from interest and dividend 322.17 million Baht, decreased 21.59 million 

Baht from the previous year, or decreased by 6.28%, loss on investments (144.54) million Baht, decreased 301.64 million 

Baht from the previous year, or decreased by 192.00% and gain on fair value adjustment 5.55 million baht, decreased 4.81 

million Baht from the previous year, or decreased by 46.40% and other income for the year 2020 equal to 36.72 million Baht, 

decreased 29.04 million Baht from the previous year or decreased 44.16% mainly due to decreased in data service income 

from Road Accident Victim Company .

 The company’s expenses consist of 2 main categories which are underwriting expenses and operating expenses. In 

2020, the company had underwriting expenses amounting to 8,153.90 million Baht, which decreased by 9.93%.  The main 

expenses consisting of claims expenses were 6,323.30 million Baht, a decrease of 548.11 million Baht which decreased by 

7.98% from 2019. The decrease was mainly due to decrease in insurance premium greater than claim expenses from voluntary 

car insurance. Both the quantity of transactions that had increased in line with the expansion of insurance and the cost of 

spare parts and wages which have also increased, including the increase of the minimum compensation while a car is fixing 

in case of being a right side according to the announcement of the OIC. Commission and brokerage expenses of 1,494.19 

million Baht, decreased by 235.47 million Baht or 13.61% from 2019. The other underwriting expenses of 336.42 million Baht, 

decreased by 115.35 million Baht, or 25.53%. The operating expenses for the year 2020 amounted to 1,190.75 million Baht, 

a decrease of 304.42 million Baht from 2019 or 20.36%.

 In 2020, The expected credit loss of. 141.87 million Baht was a result of the expected credit loss allowance for Thai 

Airways debenture.

Summary of 2020 operating result classified by types of insurance (unit: Million Baht) 

        

 

Motor Fire Miscellaneous

2020 2019

Increase

(decrease)%

2020 2019

Increase

(decrease)%

2020 2019

Increase

(decrease)%

Gross premium written 7,881.32 9,923.72 -20.58% 176.34 174.06 1.31% 1,682.15 1,130.46 48.80%

Net premium written 7,855.99 9,907.02 -20.70% 127.18 130.23 -2.34% 1,349.62 921.39 46.48%

Claims and losses adjustment 

5,775.71 6,294.64 -8.24% 11.55 34.63 -66.65% 534.37 540.91 -1.21%expenses

Underwriting profit before

operating expense 1,431.52 1,484.25 -3.55% 96.25 67.17 43.29% 556.42 251.80 120.98%

Marine and transportation

2020 2019

Increase

(decrease)%

Gross premium written 22.92 20.74 10.53%

Net premium written 11.94 10.62 12.43%

Claims and losses adjustment 

1.67 1.23 36.02%expenses

Underwriting profit before

operating expense 9.82 8.54 15.05%
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 The main reason for the decreased in insurance premiums was the cautious risk selection of motor insurance and the 

effect of the Covid-19 pandemic that impact to reduce the economic and social activities that affect the purchasing power 

of people widely throughout the country, these causing the motor insurance premiums to drop significantly. The people 

are more careful in their spending. However, in 2020, the company accelerated expands its non-motor insurance in various  

categories, especially personal accident insurance and Covid-19 insurance, resulting in not much reduction in the overall insurance  

premium. The company has launched the Covid-19 product since the start of the Covid-19 epidemic which premium has 

been in the top 4 rankings of non-life insurance companies. Therefore, the increased growth of the non-motor premium in 

2020 contributes to overall underwriting profit before operating expenses increasing by 282.26 million Baht. These resulting 

to the underwriting profit after deducting operating expenses were increased by 586.68 million Baht. The company reported 

net profit of 757.36 million Baht, increased by 79.91 million Baht from 2019, or an increase of 11.80%, equivalent to earnings 

per share of 3.79 Baht, up from the year 2019 with earnings per share of 3.39 Baht. 

Operation result of each business group

Motor Insurance

 In 2020, motor insurance gross premium written was 7,881.32 million Baht, accounted for 80.73% of the Company’s 

total premium written, and decreased 2,042.40 million Baht or 20.58% from the previous year due to the decrease in all  

distribution channel. The net retention was 7,855.99 million Baht, and decreased 20.70% from the previous year. The net claim 

and loss adjustment expenses during the year for motor insurance totalled 5,775.71 million Baht, 8.24% decreased from 2019 

and loss ratio was 66.67% increased from 65.19% in the previous year.  The Company’s underwriting profit before operating 

expenses was Baht 1,431.52 million, a decrease 52.73 million Baht, or 3.55% from the year 2019.

Fire Insurance

 In 2020, fire insurance gross premium written was 176.34 million Baht, accounted for 1.81% of the Company’s total 

premium written, and increased 2.29 million Baht, or 1.31% from the previous year due to the increase in premiums from 

financial institution’s channel. 

 The net premium written was 127.18 million Baht, decreased 3.05 million Baht, or 2.34% from the previous year. The 

net retention rate was 72.12% decreased from 74.82% in 2019. The net claim and loss adjustment expenses during the year 

for fire insurance totalled 11.55 million Baht, 66.65% decreased from 2019. The Company’s underwriting profit before operating 

expenses was 96.25 million Baht, an increase of 43.29% from the year 2019.

Miscellaneous Insurance

 In 2020, miscellaneous insurance gross premium written was 1,682.15 million Baht, accounted for 17.23% of the Company’s 

total premium written, and increased 551.68 million Baht from the previous year equal to 48.80% due to the increase in  

Covid-19 health insurance premiums from all channel.

 The net premium written was 1,349.62 million Baht, increased 428.22 million Baht or 46.48% from the previous year. 

The net retention rate was 80.23% decreased from 81.51% in 2019. The net claim and loss adjustment expenses during the 

year for miscellaneous insurance totalled 534.37 million Baht, 1.21% decreased from 2019. The Company’s underwriting profit 

before operating expenses was 556.42 million Baht, an increase of 120.98% from the year 2019.

Marine and transportation Insurance

 In 2020, marine and transportation insurance gross premium written was 22.92 million Baht, accounted for 0.23% of 

the Company’s total premium written, and increased 2.18 million Baht or 10.53% from the previous year due to the increase 

in premiums from agents’ channel. 

 The net premium written was 11.94 million Baht, increased 1.32 million Baht or 12.43% from the previous year. 

The net retention rate was 52.09% increased from 51.21% in 2019. The net claim and loss adjustment expenses during the year 

for marine and transportation insurance totalled 1.67 million Baht, 36.02% increased from 2019. The Company’s underwriting 

profit before operating expenses was Baht 9.82 million, an increase of 15.05% from the year 2019.
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Investment

 As of 31 December 2020, the Company’s investment assets value was 13,271.4 million Baht, representing 84.1% of 

total Company assets. The majority of investment assets was bank deposits and fixed income securities. The breakdown of 

investment assets was as follows: deposits 15.4%, government bonds and treasury bills 14.4%, debentures 24.5%, mutual funds 

and unit trusts 18.6%, and equities 27.1%. The aforementioned deposits included cash, deposits and short-term investment 

with its time to maturity less than 3 months.

  Thailand economy was impacted by the COVID-19 pandemic, which was founded in China since the end of 2019 and 

later found in other countries. Economic activities were interrupted by the COVID-19 measurement to control the spread of 

the pandemic, leading to the global economic contraction. Thailand reported negative economic growth in 2020. Consumption, 

private Investment and export and import along with the industry related to tourism contracted significantly. In 2021, slow 

recovery is anticipated under the limitation of inbound tourists and the effectiveness and distribution of the vaccines.

 In 2020 the interest rates remained low with an accommodative monetary policy by central bank due to concern on 

economic growth and the stability of the financial institutions. The Monetary Policy Committee (MPC) of the Bank of Thailand 

cut the policy rate 0.25% three times to 0.5%, the historical low level. Thai government bond yield was lower as compared to 

the year end of 2019 level. The return from investing in fixed deposit and fixed-income securities was low compared to the 

average in the past. 

 The Stock Exchange of Thailand (SET) index closed at 1,449.35 points at the end of 2020, an 8.3% decline from the 

index at the end of the year 2019 at 1,579.84 points. SET declined significantly due to impact from COVID-19 pandemic. 

In the first quarter of 2020, SET hit the lowest point at 969.08 points.  In 2020, the Company raised equity proportion and 

diversified into offshore equity, aiming to enhance the return in the long term during the low interest rate environment.

  In the year 2020, the Company reported return from investment of 41.31 million Baht, equivalent to 0.3% return on 

investment (calculated based on the average of investment assets as of the year end of 2020 and as of the year end of 2019), 

which comprises of 322.17 million Baht investment income from interest and dividend, 144.53 million Baht loss from investment 

(loss from realizing capital loss and equity impairment loss), 5.55 million Baht gain in fair value adjustment of securities, and 

141.8 million Baht expected credit loss (Debt impairment). The return from investment in 2020 was lower than that in 2019 

because of the lower return from interest, dividend and profit from investment and extraordinary items such as fixed-income 

securities and equities impairment. The investment assets in 2020 compared to the year 2019 decreased by 2.2%. 
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Financial Position

 Assets

 (1) Components of assets

 As of 31 December 2020, the Company’s total assets amounted to Baht 15,784.79 million, representing a decrease 

of 148.04 million Baht or 0.93% from the previous year. The assets comprise Cash and cash equivalent, Investment assets, 

Premium receivables, Property, buildings and equipment, Deferred tax assets, Reinsurance assets, Reinsurance receivables, 

Accrued investment income, Investment receivables , Intangible assets, Right-of-use assets and Other assets. The reasons 

for the significant change in assets compared to last year are as follows:

 - Cash and cash equivalents in 2020 totalled 733.01 million Baht, equivalent to 4.64% of total assets, increased 298.7 

million Baht or 68.76% from previous year due to the increase in deposits at banks with no fixed maturity date.

 - Investment assets in 2020 totalled 12,537.35 million Baht, equivalent to 79.43% of total assets, decreased 594.36 

million Baht or 4.53% from previous year.

 - Premium receivables in 2020 totalled 804.72 million Baht, equivalent to 5.98% of total assets, decreased 51.18 million 

Baht or 5.37% from previous year. This was mainly due to premium receivables turnover rate in 2020 was 30.62 days which 

decreased 0.58 days from previous year.

 (2) Quality of assets

 - Account receivable (Premium receivables)

 As at 31 December 2020, the Company has account receivable and breakdown of overdue periods as follows :-

 The Company has set the allowance for doubtful accounts amounted to 5.72 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 2020, the Company has Premium receivables turnover 30.62 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 2020, investment in securities are determined at fair value, and has already recorded gain on 

investments measured at fair value through other comprehensive income, amounted to 351.80 million Baht in equity.

Not yet due 662.01 million Baht

Not over 30 days 82.96 million Baht

Over 30 - 60 days   33.72 million Baht

Over - 90 days 10.94 million Baht

Overdue longer than 90 days 20.80 million Baht

Total Premium receivables 810.43 million Baht
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 Return on investment has decreased from 3.77% in 2019 to 0.31% in 2020 due to loss from investment from record 

loss on impairment of equity and unit trusts and expected credit loss of debt securities. 

Liquidity 

(A)  Cash fiow

 As at 31 December 2020, the Company had net cash from operations totaling 776.92 million Baht. Net cash used in 

investment activities totaled 42.33 million Baht, mainly used for the branch’s improvement and purchase cars used in the 

service claim to replace the old ones that expire according to the conditions of use.

 In 2020 net cash used in financing activities, the Company paid dividends totaling 406.00 million Baht from the  

operating result in 2019 and paid for lease liabilities and interest expenses amounting to 29.93 million Baht.

 As at 31 December 2020, The Company had cash and cash equivalents 733.01 million Baht, net increased 298.7 million 

Baht which was 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 2020 was equal to 1.60 times, which was considered by the Company as an appropriate ratio. 

One of the main short-term liabilities, which has an impact on the Company’s liquidity was the loss reserve and outstanding 

claims amounted to 2,087.83 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 2020, the Company’s major capital expenditure totalling 42.89 million Baht were spent on  the branch’s improvement 

and purchase cars used in the service claim to replace the old ones that expire according to the conditions of use, including 

invest in more information technology to enhance the quick services. The source of funding mainly comes from the expansion 

of the insurance business of the Company. 

Source of Funds

 - Suitability of the capital structure

 As at 31 December 2020, debt to equity ratio of the Company decreased from 1.43 times in 2019 to 1.29 times in 

2020 due to an increase in total equity of 357.59 million Baht and decrease of 505.63 million Baht.

 Capital structure of the Company consists of: 

     

 In the Company’s view, the capital structure was appropriate. Because The OIC has issued an announcement that from 

31 December 2019 to 31 December 2021, insurance companies must have a capital adequacy ratio not lower than 120% and 

140% from 1 January 2022 onward.

 As at 30 September 2020, the Company had a capital adequacy ratio of 456.62%, which was the top tier list of the 

industry.

 - Reason of changes in equity

As at 31 December  2020 As at 31 December  2019

Million Baht % Million Baht %

Issued and paid-up capital 200.00 3.06 200.00 3.06

Premium on share capital 427.50 6.19 427.50 6.53

Retained earnings

    Appropriated - legal reserve 20.00 0.29 20.00 0.31

    Unappropriated 5,901.93 85.52 5,553.08 84.86

Other components of equity    351.80 5.10    343.06 5.24

6,901.23 100.00 6,543.64 100.00
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 The Annual General Meeting of Shareholders in 2020 approved the payment of a dividend from the operating result 

of 2019 at the rate of 2.03 Baht; as a result, the retained earnings have decreased by 406.0 million Baht; meanwhile, the net 

earnings in 2019 amounted to 757.36 million Baht. In this year, the surplus of changes in value of investments has increased 

from 343.06 million Baht in 2019 to 351.80 million Baht in 2020. This affected the overview of equity as of the year end in-

creased by 357.59 million Baht or amounting to 5.46%.

 - Liabilities

 As at 31 December 2020, The Company’s liabilities were amounted to 8,883.56 million Baht, decreased by 505.63 million 

Baht from the previous year, or equal to 5.39%. The decrease in total liabilities was a result of negative premium growth that 

effect to decrease in premium reserves.

 - Contingent Liabilities

 As at 31 December 2020, the Company has been sued for damaged totaling approximately Baht 690.5 million as 

insurer. The outcomes of these causes have not yet been finalised but the Company has set aside reserves for its contingent 

losses by the total maximum sum insured per the relevant policies amounting to approximately Baht 199.6 million.

Capital required under the requirements of the Office of Insurance Commission

 - As at 31 December 2020, the Company’s premium reserve was amounted to 4,965.41 million Baht, calculated in 

accordance with the notification of the OIC regarding criteria, procedures, conditions for allocation of premium reserve, loss 

reserve and other reserve of insurance companies B.E.2554.

 - As at 31 December 2020, the Company’s loss reserve and outstanding claims, including provision for losses incurred 

but not yet reported (IBNR), were amounted to 2,087.83 million Baht.

 As at 31 December 2020, the Company’s equity was amounted to 6,901.23 million Baht, according to the Notification of 

the OIC regarding type of capital including the rules, procedures and condition for calculation of capital of non-life insurance, 

dated 27 December 2020 has determined that the company must have a capital adequacy ratio of not less than 120%. As of 

30 September 2020, the company’s aforesaid ratio is 456.62% and the company still has the capital more than requirement 

regulatory amounted to 6,072.52 million Baht.
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 The Board of Directors is responsible for the Company financial statements of Syn Mun Kong Insurance Public Company 

Limited including financial information presented in the Annual Report. The financial statements were stated in accordance 

with generally accepted accounting principles, applying the appropriate accounting policies and consistently adhered with 

careful discretion and best estimation in the preparation. Beside, significant information was disclosed sufficiently in the notes 

accompanying the financial statements for the benefit of shareholders and investors in a transparent manner.

 The Board of Directors has provided and maintained the appropriate and efficient internal control system to reasonably 

ensure that the accounting data are accurate, complete, and sufficient to maintain its assets and to prevent fraud and  

materially irregular operation.

 The Board appointed the Audit Committee who comprises of Independent Directors to oversee the quality of financial 

reports and internal control of the Company. The Audit Committee’s views regarding this issue is disclosed in this Annual 

Report under the section of the Audit Committee’s Report.

 The Board of Directors is of the opinion that the overall internal control system of the Company is satisfactory and 

can bring about confidence that the Company financial statements for the year ending 31 December 2020 are reliable and 

prepared in conformity with generally accepted accounting principles and carried out accurately in accordance with law and 

all relevant rules and regulations.

       Mr. Reungvit  Dusdeesurapot          Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj

                Chairman                  Chairman of the Executive Board

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ 

RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS
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Dear Shareholders, of Syn Mun Kong PLC.

 The Risk Management Committee has implemented and supported the Board of Directors’ works in supervising  

the risk management of the Company in accordance with the stated objectives; including policy formulation and  

risk management plans, supervision and control of strategies and risk status, recommending and engaging the owner of 

the plan to report the risk status and the results of  risk management measures implementation, reporting fund status and 

important financial ratios to the Risk Management Committee on regularly basis.

 Board of the company had appointed the Risk Management Committee which consisted of committees and managers 

who had knowledge and understanding in business operation for 5 persons as follows,

 1. Mr. Santhat1  Sanguandeekul     Chairman of Risk Management Committee

 2. Mr.Prayat Thitathummakul   Risk Management Committee

 3. Mrs.Veena  Niramarnsakul    Risk Management Committee

 4. Mr.Tara  Vanalabpattana  Risk Management Committee

 5. Mr.Amornsak Srimongkolchai  Secretary and Risk Management Committee

 In the year 2020, the Risk Management Committee held 5 meetings.The important points are summarized as follows:

 1. Formulate policies and consider risk management plans

 The Risk Management Committee considered and reviewed the Risk Management Framework and Policy for the year 

2020 and proposed it to the Board of Director for approval. 

 2. Supervise and monitor various risk status

 The Risk Management Committee has supervised and monitored the risk status according to the risk management 

plan, provided that the Top Management has analyzed the risk factors and find preventive measures in case that performance 

outcomes are not as expected and provide the reports to track the status of important ratios of the Company on  

the quarterly basis.

 3. Risk management result reporting

 The Risk Management Committee had reported the risk management result that related to the sufficiency of  

risk management system, including the risk management guidelines to board of the company and Managing Director for  

acknowledgement regularly in every quarter.

 4. Risk management culture encouragement

 The Risk Management Committee has encourage every department to focus on risk management that is in line  

with the risk management framework. By applying to the business operations of the company And have appropriate  

internal control systems to support risk management.

 5. Review the Charter

 The Risk Management Committee has reviewed the Charter in order to ensure that the content contained in  

the Charter in accordance with the objectives defined by the Board of Directors and the Company’s risk management  

strategies.

 In conclusion, The Risk Management Committee had an opinion that the risk management plan of 2020 has  

the system to handle risks which is effective, appropriate, and corresponds due to the changing situations and also complies 

with the rules and related standards that would control the risks in an acceptable level.

 The Company would be committed to create the effective and sustainable risk management system according to  

the good management principle further. 

 

                                                                                              Mr. Santhat Sanguandeekul   

           Chairman of Risk Management Committee

                        14 January 2021

Note:    
1
 Mr. Santhat  Sanguandeekul Started the position of the Risk Management Committee on 7 July 2020 

The Risk Management Committee Report
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The Audit Committee’s Report

Dear Shareholders, of Syn Mun Kong PLC.

 The Audit Committees of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited includes 4 independent directors who are 

qualified with managerial experience as follows.

 1. Mr.Weerachai   Ngamdeevilaisak      Chairman of the Audit Committee

 2. Dr.Chatchavalit   Saravari 1                Audit Committee

 3. Asst.Prof.Dr.Lalita  Hongratanawong  Audit Committee

 4. Mr. Santhat   Sanguandikul 2  Audit Committee

  And Mr. Amornsak   Srimongkolchai    Secretary of the Audit Committee

 The Audit Committee has performed its duties Independently under the scope of responsibilities assigned  

by the Board of Directors, with the policy implemented that focuses on the Good Corporate Governance and it’s truly  

committed to be clear in the management and integrity, transparency and responsibility to ensure that the Management has 

implemented the company’s policies accurately, fully and in good standard.

 In the year 2020, the Audit Committee had held 11 meetings with the following summary.

 1) Review and approval of the financial statements

 The Audit Committee reviewed and approved the quarterly and annual financial statements for the year 2020  

reviewed and/or audited by the auditor prior to submission to the Board of Directors for approval, enquiring the auditor and  

the Management to ensure of the accuracy, completion of the preparation of financial statements, as well as adequate 

and useful disclosure to the users of financial statements. Also, the Audit Committee considers the suggestions provided  

by the auditor to improve the efficiency of the internal control system and has been informed of the auditor’s annual plan. 

 The Audit Committee was of the opinion that the company’s financial report preparation process should have sufficient 

control to ensure that the prepared financial statements demonstrate the financial position and operating results accurately 

in accordance with accounting standards, as well as the financial statements, must be properly disclosed.

 2) Review of connected transactions or transactions that may have conflict of interest

 The Audit Committee has reviewed the appropriateness of the rules and procedures for the entering into  

the transactions that are considered as connected transactions or transactions that may cause conflict of interest and reviewed 

such transactions arising during the year to ensure that they have been in the conformity to rules and procedures prescribed, 

and they have been properly disclosed, fully, and adequately in accordance with the Notification, Regulations, and Requirements 

of the Stock Exchange of Thailand (SET).

 However, during the year 2020, the Audit Committee was confirmed by the Management that the company had  

no any connected transactions or transactions that may cause the conflict of interest.

 3) Review of legal compliance 

 The Audit Committee has reviewed and monitored the compliance with the Securities and Exchange Act,  

and the Requirements of the Stock Exchange of Thailand, and other applicable laws related to the business of the company 

To achieve this, the Audit Committee has assigned the Internal Audit to designate one main issue to be examined, and  

the Compliance to oversee the performance of various departments, and to regulate the performance in accordance with 

the relevant rules by conducting a meeting to acknowledge the performance outcomes of the Legal Unit and the Legal  

Compliance Unit on quarterly basis.

 4) Review of internal control and risk management. 

 The Audit Committee reviewed the internal control system and risk management in order to evaluate the suitability 

and adequateness of the internal control system, based on internal audit standards and the guidelines set by the Securities 

and Exchange Commission, as well as consider and acknowledge the report of the internal audit results in accordance with 

the approved audit plan.

 The Audit Committee was of the opinion that the company should provide the adequate internal control and  

risk management systems.

 5) Supervision of internal audit

 The Audit Committee is responsible for overseeing the Internal Audit Department, covering the scope of work, duties 

and responsibilities, independence in operation, and review, organization in in units and staffing by reviewing and approving 

the annual audit plan, determining the quality development plan for internal audit, and the development of knowledge and 
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skills, and the expertise of the personnel and staffs   in the Internal Audit Department, as well as scheduling the performance 

satisfaction appraisal by the Management and the units audited. 

 The Audit Committee was of the opinion that the company’s Internal Audit Department has been independent, effective 

and satisfactory.

 6) Good Corporate Governance

 The Audit Committee has reviewed the Company’s corporate governance operation to ensure that the Company 

has an appropriate corporate governance policy and procedure in accordance with the corporate governance criteria and  

regulations specified by the relevant regulatory agencies. This will serve as a framework for the Company’s personnel  

to observe and perform as required under its corporate governance policy and code of conduct. The Audit Committee 

has also given advice and reviewed such policy and procedure on a yearly basis to suit the business operation and to be  

consistent with the international practices as a way to develop the Company’s corporate governance standard.   

 7)  Consideration for Appointment of Auditor for the year 2020

 The Audit Committee has considered the recruitment and selection, appointment, and determination of the remuneration 

of the auditor for the year 2020 by comparing the performance with expectations, qualifications, independence and  

ethics of the auditor. The Audit Committee has the resolution to propose the Board of Directors to consider and approve at  

the shareholders’ meeting to appoint the auditor of the KPMG Phoomchai Audit Limited as the auditor for the year 2020.

 8) Performance Report

 The Audit Committee reported the performance results to the Board of Directors on a quarterly basis; provided  

the opinions and suggestions on management that are beneficial to the Management. In addition, the Audit Committee has 

self-performance evaluation that may be used as a guideline for further performance improvement.

 9) Reviewing and evaluating the Charter of the Audit Committee

 During the year 2020, the Audit Committee reviewed and evaluated the charter To ensure that the role The duties 

and responsibilities of the Audit Committee are appropriate in accordance with the good corporate governance policy  

and/or guidelines or recommendations of various agencies that are responsible for supervision.

 In summary, the Audit Committee has performed its duties and responsibilities assigned, with knowledge, ability,  

carefulness, and sufficient independence that there is no limitation on accessing or requesting information from Management 

and parties involved and give opinions and suggestions that may be beneficial to both shareholders and all stakeholders 

equally. The Audit Committee has the opinion that the Board of Directors and the Management is committed to  

fulfilling its duties to achieve the ultimate goals and emphasizes the importance of operation under the internal control and  

risk management strictly and appropriately, and appropriate good governance, as well as the efforts have been made to 

improve more efficiency of the operation system continuously.

 This report was reviewed and approved by the Audit Committee on February 18, 2021.

           Mr. Weerachai  Ngamdeevilaisak

          Chairman of the Audit Committee

                  February 18, 2021

Remarks:

 1.  Dr. Chatchavalit Saravari had completed his term of office as a member of the Audit Committee of the Company,  

  effective from June 25, 2020, and expressed his intention not to be reappointed as a member of the Audit Committee. 

 2. Mr. Santhat Sanguandikul has been appointed a member of the Audit Committee by the resolution of the 2020  

  shareholders’ meeting held on June 25, 2020. 
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To the Shareholders of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited 

Opinion

 I have audited the financial statements of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited (the “Company”), which 

comprise the statement of financial position as at 31 December 2020, the statements of comprehensive income, changes in 

equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other 

explanatory information. 

 In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the 

Company as at 31 December 2020 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with 

Thai Financial Reporting Standards (TFRSs). 

Basis for Opinion 

 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under those standards 

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am 

independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of 

Accounting Professions that is relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsi-

bilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate 

to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters

 Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the 

financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements 

as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

Independent Auditor’s Report

Insurance contract liabilities - loss reserves 

For disclosures related to insurance contract liabilities - loss reserves refer to notes 3(e) and 12

The key audit matter How the matter was addressed in our audit

As at 31 December 2020, loss reserves in the financial  

statements amounted to Baht 2,088 million, representing  

approximately 23.5% of total liabilities. 

The loss reserves are the best-estimate cost of all claims 

incurred but not settled and not reported at reporting date 

based on the actuarial method. A significant degree of 

judgement is used to consider incurred and settlement loss 

development data from historical experiences and select  

appropriate assumptions as to ultimate claims cost. In  

addition, the estimation relies on the integrity of loss data 

derived from the Company’s system and accounting records. 

Accordingly, I consider the above to be a Key Audit Matter.

My audit procedures including;

- Understanding, assessment, and testing effectiveness of 

design and implementation of internal control, including key 

controls over claims process and related data reconciliations

- Inquiry of criteria and assumptions used in the estimation 

made by the Company’s internal actuary

- Using the KPMG actuary’s expert to evaluate claim  

estimation recorded, evaluate assumption and method used 

in calculation that the actuary used, compare with prior year 

assumption, and testing of significant assumption calculation 

and claim incurred but not reported

- Reconciliation between claim recorded in the system and 

data used for actuarial reserve calculation, including analysis 

of loss incurred frequency, size of loss per time, and loss 

ratio

- Sample testing of data used by actuary for calculation and 

loss reserve with relevant documents; and 

- Consider adequacy of financial statements disclosures in 

accordance with Thai Financial Reporting Standards.    
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Other Information

 Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 

annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report is expected 

to be made available to me after the date of this auditor’s report. 

 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form of assurance 

conclusion thereon.

 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information identified 

above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the 

financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. 

 When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate 

the matter to those charged with governance and request that the correction be made.

 Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with 

TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements 

that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

 In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a 

going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting 

unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do 

so. 

 Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 

 Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable 

assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always 

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, 

individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on 

the basis of these financial statements. 

 As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional skepticism 

throughout the audit. I also: 

 • Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, 

design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate 

to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 

one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of 

internal control. 

 • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are  

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s 

internal control.

 • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related 

disclosures made by management. 

 • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the 

audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt 

on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw 

attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to 

modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, 

future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
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 • Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and 

whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of 

the audit and significant audit findings, including and significant deficiencies in internal control that     I identify during my 

audit.

 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements 

regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought 

to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most sig-

nificance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these 

matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely 

rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences 

of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

(Pantip Gulsantithamrong)

Certified Public Accountant  

Registration No. 4208

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

Bangkok

23 February 2021
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Statements of financial position

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2020

Assets Note

2020 2019

(in Baht)

Cash and cash equivalents 5 733,007,709 434,352,896 

Premiums due and uncollected 6 804,716,219 855,895,967 

Accrued investment income 34,874,941 48,079,998 

Reinsurance assets 13 176,355,004 217,276,341 

Reinsurance receivables 7 41,440,396 74,716,321 

Investment receivables 8 22,780,783 2,984,626 

Derivative assets

Investment assets 9, 30, 32, 33 12,537,353,983 13,131,713,794 

   Investments in securities 1,037,238 1,786,867 

   Loans 9,314,848 4,800,000 

Properties foreclosed 10 495,442,430 527,152,482 

Premises and equipment 68,484,201  -   

Intangible assets 48,788,944 33,474,832 

Deferred tax assets 11 433,060,866 387,546,269 

Other assets 12 378,129,695 213,044,683 

Total assets 15,784,787,257 15,932,825,076 
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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 2020

Liabilities and equity Note

2020 2019

(in Baht)

Liabilities

Insurance contract liabilities 13 7,053,240,772 7,987,279,277 

Reinsurance payables 14 207,512,674 71,769,479 

Investment payables  439,152  -    

Derivative liabilities 8  -    20,372 

Income tax payable 115,051,431 55,980,683 

Lease liabilities 66,684,517  -    

Employee benefit obligations 15 240,331,570 229,520,498 

Other liabilities 16 1,200,298,372 1,044,615,359 

Total liabilities 8,883,558,488 9,389,185,668 

Equity

Share capital 18

   Authorised share capital 200,000,000 200,000,000 

   Issued and paid share capital 200,000,000 200,000,000 

Share premium 427,500,000 427,500,000 

Retained earnings 19

   Appropriated

      Legal reserve 20,000,000 20,000,000 

   Unappropriated 5,901,931,170 5,553,077,271 

Other components of equity 9 351,797,599 343,062,137 

Total equity 6,901,228,769 6,543,639,408 

Total liabilities and equity 15,784,787,257 15,932,825,076 
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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 2020

Note

For the year ended 31 December

2020 2019

 (in Baht) 

Revenues

Gross premiums written 9,762,728,180 11,248,971,001 

Less premiums ceded (418,000,669) (279,713,825)

Net premiums written 9,344,727,511 10,969,257,176 

Add (less) unearned premium reserve decreased

          (increased) from previous year 662,150,642 (216,560,183)

Add (less) reinsurers’ share of unearned premium reserve 

          increased (decreased) from previous year 64,510,746 (25,233,685)

Net premiums earned 10,071,388,899 10,727,463,308 

Commission and brokerage income  122,672,946 71,142,177 

Net investment income 20 322,167,505 343,758,520 

Gains (Losses) on investments 21 (144,536,281) 157,104,499 

Gains on fair value changes 5,551,281 10,357,200 

Other income 36,719,710 65,765,088 

Total revenues 10,413,964,060 11,375,590,792 

Expenses

Insurance claims expenses 23 6,381,758,137 7,219,012,060 

Less insurance claims expenses recovered from reinsurers  (58,461,976) (347,607,143)

Net insurance claims expenses  6,323,296,161  6,871,404,917 

Commissions and brokerage expenses 1,494,188,625 1,729,662,569 

Other underwriting expenses 23 336,418,925 451,769,314 

Operating expenses 22, 23, 17 1,190,746,988 1,495,168,400 

Financial cost 17 1,605,603  -   

Expected credit loss 27 141,871,138  -   

Total expenses 9,488,127,440 10,548,005,200 

Profit before income tax 925,836,620 827,585,592 

Income tax 26 168,475,974 150,132,664 

Net profit    757,360,646  677,452,928 



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 217

Statements of comprehensive income

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2020

Note

For the year ended 31 December

2020 2019

 (in Baht)

Other comprehensive income (loss)

Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss

Losses on remeasurement of defined benefit plans  -    (18,258,978)

Income tax relating to items that will not be reclassified

subsequently to profit or loss 26  -    3,651,796 

 -    (14,607,182)

Items that will be reclassified subsequently to profit or loss

Gain (loss) on investments measured at fair value through 

other comprehensive income (loss) (430,282,392) 328,033,069 

Reclassified investments measured at fair value through

other comprehensive income (loss) to profit or loss 92,389,422  -   

Income tax relating to items that will be reclassified  

subsequently to profit or loss 26 67,578,594 (65,606,614)

(270,314,376) 262,426,455 

Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax (270,314,376) 247,819,273 

Total comprehensive income for the year  487,046,270  925,272,201 

Basic earnings per share   28  3.79  3.39 
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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 2020

 Note

Issued and

paid-up

share capital

Share

premium

Retained earnings
Other components 

of equity

Total

equityLegal

reserve
Unappropriated

Net change in

fair value of

available-for-sale

investments

(in Baht)

Year ended 31 December 2019

Balance at 1 January 2019 200,000,000 427,500,000 20,000,000 5,296,231,525 80,635,682 6,024,367,207 

Transaction with shareholders, recorded

   directly in equity

   Distributions to shareholders

   Dividends to shareholders of the Company 29  -    -    -    (406,000,000)  -    (406,000,000)

   Total distributions to shareholders  -    -    -    (406,000,000)  -    (406,000,000)

Comprehensive income for the year

      Net profit  -    -    -    677,452,928  -    677,452,928 

      Other comprehensive income (loss)  -    -    -    (14,607,182)  262,426,455  247,819,273 

Total comprehensive income for the year  -    -    -    662,845,746  262,426,455  925,272,201 

Balance at 31 December 2019  200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,553,077,271  343,062,137 6,543,639,408 

 Note

Issued and

paid-up

share capital

Share

premium

Retained earnings
Other components 

of equity

Total

equityLegal

reserve
Unappropriated

Net change in

fair value of

available-for-sale

investments

(in Baht)

Year ended 31 December 2020

Balance at 31 December 2019 from perior period 200,000,000 427,500,000 20,000,000 5,553,077,271 343,062,137 6,543,639,408 

Impact of change in accounting policies  -    -    -   (2,506,747) 279,049,838 276,543,091 

Balance at 1 January 2020 200,000,000 427,500,000 20,000,000 5,550,570,524 622,111,975 6,820,182,499 

Transaction with shareholders, recorded

   directly in equity

   Distributions to shareholders

   Dividends to shareholders of the Company 29  -    -    -    (406,000,000)  -   (406,000,000)

Total distributions to shareholders  -    -    -    (406,000,000)  -    (406,000,000)

Comprehensive income (loss) for the year

      Net profit  -    -    -    757,360,646  -    757,360,646 

      Other comprehensive income (loss)  -    -    -    -    (270,314,376)  (270,314,376)

Total comprehensive income (loss) for the year  -    -    -    757,360,646  (270,314,376)  487,046,270 

Balance at 31 December 2020 200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,901,931,170  351,797,599 6,901,228,769 
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 Note

Issued and

paid-up

share capital

Share

premium

Retained earnings
Other components 

of equity

Total

equityLegal

reserve
Unappropriated

Net change in

fair value of

available-for-sale

investments

(in Baht)

Year ended 31 December 2019

Balance at 1 January 2019 200,000,000 427,500,000 20,000,000 5,296,231,525 80,635,682 6,024,367,207 

Transaction with shareholders, recorded

   directly in equity

   Distributions to shareholders

   Dividends to shareholders of the Company 29  -    -    -    (406,000,000)  -    (406,000,000)

   Total distributions to shareholders  -    -    -    (406,000,000)  -    (406,000,000)

Comprehensive income for the year

      Net profit  -    -    -    677,452,928  -    677,452,928 

      Other comprehensive income (loss)  -    -    -    (14,607,182)  262,426,455  247,819,273 

Total comprehensive income for the year  -    -    -    662,845,746  262,426,455  925,272,201 

Balance at 31 December 2019  200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,553,077,271  343,062,137 6,543,639,408 

 Note

Issued and

paid-up

share capital

Share

premium

Retained earnings
Other components 

of equity

Total

equityLegal

reserve
Unappropriated

Net change in

fair value of

available-for-sale

investments

(in Baht)

Year ended 31 December 2020

Balance at 31 December 2019 from perior period 200,000,000 427,500,000 20,000,000 5,553,077,271 343,062,137 6,543,639,408 

Impact of change in accounting policies  -    -    -   (2,506,747) 279,049,838 276,543,091 

Balance at 1 January 2020 200,000,000 427,500,000 20,000,000 5,550,570,524 622,111,975 6,820,182,499 

Transaction with shareholders, recorded

   directly in equity

   Distributions to shareholders

   Dividends to shareholders of the Company 29  -    -    -    (406,000,000)  -   (406,000,000)

Total distributions to shareholders  -    -    -    (406,000,000)  -    (406,000,000)

Comprehensive income (loss) for the year

      Net profit  -    -    -    757,360,646  -    757,360,646 

      Other comprehensive income (loss)  -    -    -    -    (270,314,376)  (270,314,376)

Total comprehensive income (loss) for the year  -    -    -    757,360,646  (270,314,376)  487,046,270 

Balance at 31 December 2020 200,000,000  427,500,000  20,000,000  5,901,931,170  351,797,599 6,901,228,769 

Statements of cash flow

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of cash flow 

For the year ended 31 December 2020

Note

For the year ended 31 December

2020 2019

 (in Baht) 

Cash flows from operating activities

Premiums written 9,997,179,265 11,445,314,438 

Cash received (paid) to reinsurers 50,378,862 (10,086,150)

Interest received 180,747,019 207,983,109 

Dividends received 133,195,757 117,906,328 

Other income 32,030,656 53,673,652 

Insurance claim expenses (6,631,332,544) (7,297,917,673)

Commissions and brokerage expenses (1,542,722,438) (1,775,292,549)

Other underwriting expenses (347,777,872) (452,817,144)

Operating expenses (1,260,547,193) (1,293,243,721)

Income tax paid (159,180,247) (196,177,168)

Net cash received - Financial instruments 7,562,240,391 11,570,029,573 

Net cash paid - Financial instruments (7,237,292,042) (12,240,783,999)

Net cash flows provided by operating activities 776,919,614 128,588,696 

Cash flows from investing activities  

Cash flows provided by

Proceeds from sale of buildings and equipment 559,690 8,031,605 

Cash flows provided by investing activities 559,690 8,031,605 

Cah flows used in

Acquisition of buildings and equipment (42,894,085) (59,624,729)

Cash flows used in investing activities (42,894,085) (59,624,729)

Net cash flows used in investing activities (42,334,395) (51,593,124)

Cash flows from financing activity

Cash paid - lease liabilities (28,324,805)  -   

Interest expenses (1,605,601)  -   

Dividend paid 29 (406,000,000) (406,000,000)

Net cash flows provided by financing activity (435,930,406) (406,000,000)

Net increased (decreased) in cash and cash equivalents 298,654,813 (329,004,428)

Cash and cash equivalents at 1 January 434,352,896 763,357,324 

Cash and cash equivalents at 31 December 5 733,007,709 434,352,896 



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc.220

Notes to financial statements

These notes form an integral part of the financial statements.

 The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai language. 

These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial statements, and 

were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 23 February 2021.

1 General information

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited, (the “Company”), is incorporated in Thailand and has its registered 

office at 313 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok and has 178 branches (31 December 2019: 165 branches).

 The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on 7 June 1991.

 The Company’s major shareholders during the financial year were Dusdeesurapot Holding Company Limited (25.02% 

shareholding) which was incorporated in Thailand, Euroclear Nominees Limited (10.88%  shareholding) which was incorporat-

ed in England and Mindo Asia Investment Limited (10.88% shareholding) which was incorporated in Hong Kong.

 The principal business of the Company is the operation of non-life insurance.

2 Basis of preparation of the financial statements

(a) Statement of compliance

 The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS), guidelines  

promulgated by the Federation of Accounting Professions, applicable rules and regulations of the Thai Securities and  

Exchange Commission. In addition, the financial statements are prepared in accordance with the Notification of the Office 

of Insurance Commission regarding “Rules, Procedures, Conditions and Timing for the Preparation and Submission of the 

Financial Statements and Reporting of the Operations of Non-Life Insurance Companies” B.E. 2562 (no. 2), dated 4 April 2019, 

which is effective for periods beginning on or after 1 January 2020, which is effected to the presentation and disclosure of 

financial statements.

 The Company has initially applied TFRS - Financial instruments standards including, the official local interpretation on 

classification of investment units in Property Fund, Real Estate Investment Trust, Infrastructure Fund and Infrastructure Trust, 

the established and registered in Thailand and TFRS 16 Leases and disclosed impact from changes to significant accounting 

policies in note 3.

 In addition, the Company has not early adopted a number of new and revised TFRS which are not yet effective for the 

current period in preparing these financial statements. The Company has assessed the potential initial impact on the financial 

statements of these new and revised TFRS and expects that there will be no material impact on the financial statements in 

the period of initial application. These new and revised TFRS that are relevant to the Company’s operations are disclosed in 

note 38.

(b) Basis of measurement      

  The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following items:

(c) Functional and presentation currency

 The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency. All financial information 

presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise 

stated. 

Items Measurement bases

Derivatives Fair value

Available-for-sale investments Fair value

Defined benefit liability Present value of the defined benefit obligation as explained in Note 4 (k)
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(d) Use of estimates and judgements 

 The preparation of financial statements in conformity with TFRSs requires management to make judgements, estimates 

and assumptions that affect the application of the Company’s accounting policies.  Actual results may differ from these 

estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.  Revisions to accounting estimates are 

recognised prospectively.

 Assumptions and estimation uncertainties

 Information about significant areas of assumption and estimation uncertainty at 31 December 2019 that have a significant 

risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in the next financial year is included 

in the following notes:

 Note 8 Derivatives

 Note 9 Investment in securities

 Note 11 Deferred tax

 Note 13 Insurance contract liabilities

 Note 15 Employee benefit obligations

 Note 27 Expected credit loss

 Note 31 Insurance and financial risk management

 Process involved in determining assumptions of loss reserve and outstanding claims

 The Company determines the loss reserve and outstanding claims in accordance with internationally recognised practices. 

The assumptions used in the estimation of assets and liabilities are intended to result in provisions which are sufficient to 

cover any liabilities arising out of insurance contracts to the extent that can be reasonably foreseen.

 However, given the uncertainly in establishing a provision for insurance claims, it is possible that the final outcome could 

prove to be significantly different from the original liability established.

 Provision is made at the reporting date for the expected ultimate cost of settlement of all claims incurred in respect of 

events up to that date, whether reported or not, together with related claims handling expenses, less amounts already paid.

 The Company uses several statistical methods to incorporate the various assumptions made in order to estimate the 

ultimate cost of claims.

 The Company uses “Chain-Ladder” method to estimate claims incurred but not reported.  The Chain-ladder technique 

involves the analysis of historical claims development factors and the selection of estimated development factors based on 

this historical pattern.  The selected development factors are then applied to cumulated claims data for each accident year.  

 The Bornhuetter-Ferguson method estimates the ultimate loss using a combination of actual reported losses and an 

estimate of loss developments for future losses which are based on the expected losses and the selected loss development 

factors of each accident year. The two estimates are combined using a formula that gives weight to the experience-based 

estimate as time passes.
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3 Changes in accounting policies

 From 1 January 2020, the Company has initially applied Accounting Guideline:  Financial Instruments and disclosure for 

insurance entities including, the official local interpretation on classification of investment units in Property Fund, Real Estate 

Investment Trust, Infrastructure Fund and Infrastructure Trust, the established and registered in Thailand and TFRS 16. Impact 

of changes in accounting policies on shareholders’ equity are as follows:

 

(a) Accounting Guideline:  Financial Instruments and disclosure for insurance entities and TAS 32

 The Company has adopted TFRS - Financial instruments standards by adjusting the cumulative effects to retained earn-

ings and other components of equity on 1 January 2020. Therefore, the Company did not adjust the information presented 

for 2019. 

 TFRS 4 Insurance Contracts (revised 2019), has allowed insurance entities that meet the conditions as laid down by TFRS 

4, to use the deferral approach to TFRS 9 and TFRS 7 for insurance entities and continue to apply Accounting Guideline: 

Financial Instruments and Disclosure for insurance entities until TFRS 17 Insurance contract becomes effective.

 The Company has met the above condition as mentioned in TFRS 4 Insurance Contracts (revised 2019) and selected to 

apply Accounting Guideline for Financial Instruments and Disclosure for insurance Company.

 Accounting Guideline: Financial Instruments and Disclosure for insurance entities is prepared using the principle of TFRS 

9 Financial Instruments, TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures and TAS 32 Financial Instruments: Presentation. The  

significant differences between Accounting Guideline: Financial Instruments and Disclosure for insurance entities and TFRS 

9 are described below.

 - Classification and measurement of financial assets: These are to be classified as trading securities, available-for-sale se-

curities, held to maturity debt securities, and loans and receivables, with no requirement to take into account the assessment 

of the Company’s business model and the characteristics of the contractual cash flows.

 - Loss on impairment, gain or loss on derecognition, and gain and loss on fair value hedges for available-for-sale equity 

securities and unit trust items are to be recognised in profit or loss.

 - The embedded derivatives in financial assets that are hybrid contracts are to be separated from host contract if they 

meet all criteria for separation.

 - The disclosure have some differences from TFRS 7.

 -  Unit trust which is reclassified as financial liabilities under TAS 32 Financial Instruments: Presentation, the gain or loss 

on foreign exchange rate are to recognised in profit or loss.

 The impact from the adoption Accounting Guideline:  Financial Instruments and disclosure for insurance entities as  

follows:

Retained earnings
Other components of 

equity

(in thousand Baht)

At 31 December 2019 - as reported 5,553,077 343,062

Increase (decrease) due to:

Adoption of Accounting Guideline:  Financial 

  Instruments and disclosure for insurance entities

  including the local interpretation 

Classification of financial instruments - 348,812

Impairment losses on financial assets (2,276) -

Related tax 455 (69,762)

Adoption of TFRS 16 - net of tax (685) -

At 1 January 2020 - restated 5,550,571 622,112
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(1) Classification and measurement of financial instrument

 The following table shows measurement categories under previous standards and  eliminates the existing classification 

of general investment and the compliance of Accounting Guideline:  Financial Instruments and disclosure for insurance  

entities and the official local interpretation on classification of investment units in Property Fund, Real Estate Investment Trust,  

Infrastructure Fund and Infrastructure Trust, the established and registered in Thailand shall be classified as investments in 

equity, including reconciliation of the carrying amounts of each class of the Company’s financial assets and financial liabilities 

as at 1 January 2020. 

(2) Impairment - Financial assets 

 Accounting Guideline:  Financial Instruments and disclosure for insurance entities introduces forward-looking ‘expected 

credit loss’ (ECL) model whereas previously the Company estimates allowance for doubtful account by analysing payment  

histories and future expectation of customer payment. Accounting Guideline: Financial Instruments and disclosure for insurance 

entities requires considerable judgement about how changes in economic factors affect ECLs, which will be determined on 

a probability-weighted basis. The new impairment model applies to financial assets measured at amortised cost, contract 

assets and debt investments measured at FVOCI, lease receivables, loans. For investments in equity instruments or unit trusts 

 measured at FVOCI, impairment is considered from objective evidence of impairment, including information about  

significant change in negative technology, marketing, economy and law environment, which securities issuers has operated, 

indicate that cost of investment in this equity will not be recovered. Significant or prolonged of investments’s fair value which 

is lower than their cost, as objective evidence impairment.

 Allowance for impairment for investment measured at fair value through other comprehensive income will be recognised 

in other comprehensive income instead of carrying value of financial assets in statement of financial position.

 The Company has determined that the application of Accounting Guideline:  Financial Instruments and disclosure for 

insurance entities’s impairment requirements at 1 January 2020 results in an additional allowance for impairment loss as 

follows:

 

Classification under previous standards

at 31 December 2019

Classification under Accounting Guideline: Financial Instruments 

and disclosure for insurance entities

 at 1 January 2020

Carrying 

amounts

Fair value through 

profit or loss

Fair value through other  

comprehensive income

Amortised 

cost - net

General investments 7,139 - 355,951 -

Other debt instruments held to maturities 7,215,853 - - 7,213,577

Derivative assets 2,985 2,985 - -

Total 7,225,977 2,985 355,951 7,213,577

Derivative liabilities 20 20 - -

Total 20 20 - -

(in thousand Baht

Allowance for impairment losses at 31 December 2019

Allowance for impairment losses on investment in securities 1,103

Additional impairment loss recognised at 1 January 2020 on:

-  Debt instruments measured at amortised cost 2,276

Allowance for impairment losses at 1 January 2020 3,379
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 The Company has adopted to recognise the increase of impairment loss as an adjustment to retained earnings as at 1 

January 2020.

(b) TFRS 16 Leases

 From 1 January 2020, the Company has initially adopted TFRS 16 on contracts previously identified as leases according 

to TAS 17 Leases and TFRIC 4 Determining whether an arrangement contains a lease using the modified retrospective  

approach. 

 Previously, the Company, as a lessee, recognised payments made under operating leases and relevant lease incentives in 

profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease. Under TFRS 16, the Company assesses whether a contract is, 

or contains, a lease. If a contract contains lease and non-lease components, the Company allocates the consideration in the 

contract based on stand-alone selling price (transaction price). As at 1 January 2020, the Company recognised right-of-use 

assets and lease liabilities, as a result, the nature of expenses related to those leases was changed because the Company 

recognised depreciation of right-of-use assets and interest expense on lease liabilities.

 On transition, the Company also elected to use the following practical expedients:

 - do not recognise right-of-use assets and lease liabilities for leases with less than 12 months of lease  

term; use hindsight when determining the lease term; 

 - use hindsight when determining the lease term;

 - apply a single discount rate to a portfolio of leases with similar characteristics; 

 - rely on previous assessments whether leases are onerous as an alternative to performing an impairment review; and 

 - exclude initial direct costs from measuring the right-of-use asset.

  

  

4 Significant accounting policies

 The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial state-

ments, except for as disclosed in note 3 Changes in accounting policies.

Impact from the adoption of TFRS 16  

(in thousand Baht)

At 1 January 2020

Right-of-use assets 43,448

Increase in deferred tax assets 62

Decrease in other assets (2,749)

Increase in lease liabilities (41,446)

Decrease in retained earnings 685

Measurement of lease liability  

(in thousand Baht)

Operating lease commitment as disclosed at 31 December 2019 55,372

Discounted using the incremental borrowing rate at 1 January 2020 (1,437)

Finance lease liabilities recognised as at 31 December 2019 12,395

Recognition exemption for short-term leases (9,411)

Service lease agreements (3,077)

Lease liabilities recognised at 1 January 2020 53,842

Weighted-average incremental borrowing rate (% per annum) 1.55
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(a) Foreign currency

 Foreign currency transactions

 Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at exchange rates at the dates of the  

transactions.  

 Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional currency at the exchange 

rate at the reporting date. Foreign exchange differences arising on translation are recognised in profit or loss.

(b) Cash and cash equivalents

 Cash and cash equivalents in the statement of cash flows comprise cash balances, call deposits and highly liquid  

short-term investments.

(c) Classification of insurance contracts

 The Company classifies the insurance contract and reinsurance contract based on the nature of the contract. An 

insurance contract is one under which the insurer has accepted significant insurance risk from another party by agreeing 

to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. 

Determination of whether a significant insurance risk has been accepted is based on comparison of the amount of benefit 

payable under the contract if an insured event occurs with the payment obligation if the insured event does not occur. If a 

contract does not meet these criteria, the Company classifies it as an investment contract. Investment contracts are insurance 

contracts in legal form that transfer significant financial risk but not significant insurance risk. Financial risk is the risk of a 

possible future change in interest rate, foreign exchange rate and index of price or rates.

The Company classifies contracts based on an assessment of the insurance risk at an inception of contract on a con-

tract-by-contract basis. Once a contract has been classified as an insurance contract, it remains an insurance contract for the 

remainder of its lifetime, unless all rights and obligations are extinguished or expire. If any contract is previously classified as 

investment contracts at an inception date, it can, however, be reclassified as insurance contracts after inception if insurance 

risk becomes significant.

(d) Recognition and measurement of insurance contracts 

Premiums due and uncollected

 Premiums due and uncollected from direct insurance is stated at its net realisable value. The Company set up an allow-

ance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection of the premiums due and uncollected, 

on the basis of collection experiences, and a review of current status of the premiums due and uncollected at the end of 

reporting period. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expense during the year.

Loss reserves 

 Loss reserves are taken up in the accounts upon receipt of claim advices from the insured, at the value appraised by 

the Company’s claim department or outsource surveyors, depending on the particular case. The maximum value of claims 

estimate is, however, not exceed the sum insured under the  relevant policies. In addition, the Company set up a provision 

for losses incurred but not yet reported (IBNR) based upon estimates made by a qualified actuary. Underlying these method 

calculated from best-estimate of ultimate claims cost which involves historical data, assumptions, judgement and experiences 

of the Company. Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.
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Unearned premium reserve

 The Company set aside part of its gross premiums written as unearned premium reserve as follows:

Unexpired risks reserve

 Unexpired risks reserve is the best estimate of the claims that are expected be incurred during the remaining period of 

coverage of in-force policies, based on analysis of historical claims data by a qualified actuary.

 Unexpired risk reserves are only recognised in the financial statements to the extent that they exceed unearned premium 

reserves.

Premium written 

 Premium written consists of direct premium and reinsurance premium less premium of canceled policies and premiums 

refunded to policy holders and adjust with unearned premium reserve.

 Direct premium written is recognised on the date the insurance policy comes into effect. For long-term insurance policies 

with coverage periods of longer than 1 year, related premium income is recorded as unearned items, and recognised as 

income over the coverage period.

 Reinsurance premium written is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance application or the statement 

of accounts with the Company.

Commissions and brokerage expenses

 Commissions and brokerage fees are expended when incurred.

 Commissions and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer than one year are recorded as pre-

payment item and recognised as expenses over the coverage period each year.

Claim and loss adjustment expenses

 Claim and loss adjustment expenses consist of claim and loss adjustment expenses of direct insurance and reinsurance, 

for both claim incurred and reported and incurred but not reported and include the amounts of the claims, related expenses, 

and loss adjustments of the current and prior period incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), 

and less claims refundable from reinsurers.

 Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the loss ad-

vice with the Company.

Reinsurance

 Assets, liabilities, income and expense arising from reinsurance contracts are presented separately from the assets, lia-

bilities, income and expense from the related insurance contracts because the reinsurance arrangements do not relieve the 

Company from its direct obligations to its policyholders.

(1) Premiums ceded

 Premiums ceded is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to another reinsurance company under 

relevant direct policies.

 For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than one year, premiums ceded is recorded as prepay-

ment item and recognised as expenses over the coverage period each year.

Transportation (cargo), travelling 

  accident with coverage periods

   of not over six-months

- 100% of gross premiums written as from the date policy is effective,   

throughout the period of insurance coverage

Bail bond - 70% of gross premiums written as from the date policy is effective

Others - Monthly average basis (the one-twenty fourth basis)
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(2) Commission and brokerage income 

 Commissions and brokerage income from premium ceded are recognised as income when services have been rendered 

to the reinsurers.

 Commissions and brokerage income from ceded premium with coverage periods longer than 1 year are recorded as 

unearned items and recognised as income over the coverage period.

(3) Insurance claims expenses recovered from reinsurers

 Claim refundable from reinsurers are recognised when claim and loss adjustment expenses of the direct related insurance 

contract are recorded under conditions in the relevant reinsurance contracts. 

 Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the loss advice 

with the Company.

(4) Reinsurance assets

 Reinsurance assets are stated at insurance reserve refundable from reinsurers which is estimated based on the related  

reinsurance contract of loss reserves and outstanding claim in accordance with the law regarding insurance reserve calculation 

and unearned premium reserves which are refundable from reinsurers. 

 The Company records allowance for doubtful accounts for estimated loss that may be incurred due to inability to make 

collection, taking into account collection experience, aging profile and the status of receivables from reinsurers at the end of 

reporting period. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during the year. 

(5) Reinsurance receivables

 Reinsurance receivables are stated at the outstanding balance of amounts due from reinsurers, amounts deposit on re-

insurance. 

 Amounts due from reinsurers consist of premium ceded, accrued commissions and brokerage income, claims receivables 

and various other items receivable from reinsurers, less allowance for doubtful accounts. The Company records allowance for 

doubtful accounts for the estimated loss that may be incurred due to inability to make collection, taking into account collection 

experience and the status of receivables from reinsurers at the end of the reporting period.

(6) Reinsurance payables

 Amounts due to reinsurers are stated at the outstanding balance payable from reinsurance and amounts withheld on 

reinsurance. 

 Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers, excluding outstanding 

claims.

 The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance receivables or amounts due to reinsurers) when 

the following criteria for offsetting are met.

 (1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and

 (2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or to realise 

the asset at the same time as it pays the liability.

(7) Liability adequacy test

 Short-term insurance contracts

 The liability of the Company under short-term insurance contracts is tested for adequacy by comparing the best estimate 

of future contractual cash flows with the carrying amount of gross insurance contract provisions for unearned premiums and 

insurance claims on in force policies at the end of reporting period by using an actuarial method based on historical claims 

and expense. Where an expected shortfall is identified, additional provisions are made for unearned premiums or insurance 

claims and are recognised in profit or loss.
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(e) Financial instruments

 Accounting policies applicable from 1 January 2020

 (e.1)  Recognition and initial measurement

 Financial assets and financial liability are initially recognised when the Company becomes a party to the contractual 

provisions of the instrument.

 A financial asset and financial liability is initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable 

to its acquisition or issue. A financial asset and a financial liability measured at FVTPL are initially recognised at fair value.

 (e.2)  Classification and subsequent measurement 

 Financial assets

 Financial assets held for trading measured at fair value to profit or loss. Net gains and losses, including any interest or 

dividend income, are recognised in profit or loss.

 Financial assets that the Company has the positive intent and ability to hold to maturity are classified as held-to-maturity 

investments. Held-to-maturity investments are measured at amortised cost, less impairment losses. Acquisition cost and  

maturity amount of debt securities differences are amotised by effective interest method through the remaining life of the 

financial assets. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment are recognised in profit or loss. Any gain 

or loss on derecognition is recognised in profit or loss.

 Financial assets other than those securities held for trading or intended to be held to maturity, are classified as  

available-for-sale investments subsequent to their initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair 

value to other comprehensive income, with changes in fair value on investments recognised directly in equity, except  

impairment losses and monetary in foreign exchange differences are recognised in profit or loss. When these investments are  

derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is recognised in profit or loss. Where these 

investments are interest-bearing, interest calculated using the effective interest method is recognised in profit or loss.

 The fair value of debt securities is calculated by referencing to the price quoted by Thai Bond Market Association at 

reporting date. For debt securities which are not listed on the Thai Bond Market Association, the fair value is calculated by 

referencing to the price quoted by a reliable institutions at the reporting date.

 For equity securities and other securities which are listed, the fair value is estimated using the last bid price from the 

Stock Exchange of Thailand (SET) at reporting date. For unit trusts which are non-listed, fair value is estimated using net 

asset value at reporting date.

 Financial liabilities 

 Financial liabilities are measured at amortised cost or FVTPL. A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified 

as held-for-trading, it is a derivative or it is designated as such on initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured 

at fair value and net gains and losses, including any interest expense, are recognised in profit or loss. Other financial liabilities 

are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Interest expense and foreign exchange 

gains and losses are recognised in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is also recognised in profit or loss.

 (e.3)  Derecognition

 Financial assets

 The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset  

expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and 

rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Company neither transfers nor retains substantially 

all of the risks and rewards of ownership and it does not retain control of the financial asset.

 The Company enters into transactions whereby it transfers assets recognised in its statement of financial position, but 

retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets. In these cases, the transferred assets 
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are not derecognised.

 Financial liabilities

 The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, or expire. 

The Company also derecognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the modified liability 

are substantially different, in which case a new financial liability based on the modified terms is recognised at fair value.

 On derecognition of a financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and the consideration 

paid (including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is recognised in profit or loss.

 (e.4)  Offsetting

 Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position 

when, and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set off the amounts and it intends either to 

settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

 (e.5)  Derivatives

 Derivative are recognised at fair value. At the end of each reporting period the fair value is measured. The gain or loss 

on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit or loss, except where the derivatives qualify for cash flow 

hedge accounting or hedges of net investment in a foreign operation, in which case recognition of any resultant gain or loss 

depends on nature of the item being hedged.

Accounting policies applicable before 1 January 2020

 Investments in debt and equity securities

 Debt securities that the Company has the positive intent and ability to hold to maturity are classified as held-to-maturity 

investments. Held-to-maturity investments are stated at amortised cost, less any impairment losses. The difference between 

the acquisition cost and redemption value of such debt securities is amortised using the effective interest rate method over 

the period to maturity.

 Debt securities and marketable equity securities, other than those securities intended to be held-to-maturity, are classified 

as available-for-sale investments. Available-for-sale investments are, subsequent to initial recognition, stated at fair value, 

and changes therein, other than impairment losses and foreign currency differences on available-for-sale monetary items, 

are recognised directly in equity. Impairment losses and foreign exchange differences are recognised in profit or loss. When 

these investments are derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is recognised in profit 

or loss. Where these investments are interest-bearing, interest is recognised in profit or loss calculated using the effective 

interest method.

 Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses.

 The fair value of investments classified as available-for-sale is determined as the quoted bid price at the reporting date.

 Initial recognition

 The Company recognised investments in these financial statements using the trade date method.

 Disposal of investments

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together with the 

associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit or loss.

 If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is determined 

using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the investment.

 Derivatives

 Derivatives are used to manage exposure to foreign exchange arising from investment activities. Derivatives are not used 

for trading purposes. However, derivatives that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.
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 Derivatives are recognised initially at fair value; attributable transaction costs are recognised in profit or loss when in-

curred.  Subsequent to initial recognition, they are remeasured at fair value.  The gain or loss on remeasurement to fair value 

is recognised immediately in profit or loss.

 The Company recognised gain (loss) from change in fair value of forward exchange contracts in profit or loss. The fair 

value of forward foreign currency contracts is reference to market quoted rate.

(f) Leases

 Accounting policies applicable from 1 January 2020

 At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. To assess whether a con-

tract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company uses the definition of a lease in TFRS 16.

 As a lessee

 The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date, except for leases 

of low-value assets and short-term leases which is recognised as an expense on a straight-line basis over the lease term.

 Right-of-use asset is measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment loss, and adjusted for any 

remeasurements of lease liability. The cost of right-of-use asset includes the initial amount of the lease liability adjusted for 

any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred. Depreciation is charged 

to profit or loss on a straight-line method from the commencement date to the end of the lease term.

 The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement 

date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company’s 

incremental borrowing rate.

 The Company determines its incremental borrowing rate by obtaining interest rates from various external financing sourc-

es and makes certain adjustments to reflect the terms of the lease and type of the asset leased.

 The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a 

change in lease term, change in lease payments, change in the estimate of the amount expected to be payable under a re-

sidual value guarantee, or a change in the assessment of purchase, extension or termination options. When the lease liability 

is remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset or is recorded in profit 

or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

 Accounting policies applicable before 1 January 2020

 Leases of premise and equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified 

as operating leases. Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over the 

term of the lease. 

(g) Property foreclosed

 Property foreclosed consists of properties that belong to the Company as a result of debt settlement or the Company’s 

purchase of properties mortgaged with the Company through an auction held by order of a court or the official receiver.

 Property foreclosed is stated at cost less accumulated impairment losses and is measured at the lower of their carrying 

value and fair value less cost to sell.

 Loss on impairment of property foreclosed is recognised in the profit or loss. Gains or losses on disposal of an item of 

property foreclosed are recognised net within other income in profit or loss.

(h) Premises and equipment

 Recognition and measurement

 Owned assets

 Land is measured at cost less impairment losses. Buildings and equipment are measured at cost less accumulated  

depreciation and accumulated impairment losses.
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 Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets 

includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the assets to a working 

condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are 

located, and capitalised borrowing costs. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is 

capitalised as part of that equipment. 

 When parts of an item of building and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items 

(major components) of premises and equipment. 

 Any gains and losses on disposal of an item of premise and equipment are determined by comparing the proceeds from 

disposal with the carrying amount of premise and equipment, and are recognised in profit or loss. 

Subsequent costs

 The cost of replacing a part of an item of premise and equipment is recognised in the carrying amount of the item if it is 

probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and its cost can be measured 

reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of premise and 

equipment are recognised in profit or loss as incurred.

 Depreciation

 Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount substituted 

for cost, less its residual value.

 Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each part of an item 

of assets.  The estimated useful lives are as follows:

 No depreciation is provided on freehold land and assets under construction.

 Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(i) Intangible assets

 Computer software 

 Computer software that acquired by the Company and has finite useful life is measured at cost less accumulated  

amortisation and accumulated impairment losses.

 Subsequent expenditure 

 Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset 

to which it relates.  And all other expenditure is recognised in profit or loss as incurred.

 Amortisation  

 Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost less its residual value.

 Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of intangible assets, 

from the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern of consumption of the future 

economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for the current and comparative years are as follows: 

 No amortisation is provided on intangible assets under installation.

 Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

Buildings 20 years

Leasehold improvement 5 years

Furniture, fixtures and office equipment 3 and 5 years

Vehicles 5 years
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(j) Impairment

 Accounting policies applicable from 1 January 2020

 Equity instruments and unit trust measured at fair value through other comprehensive income

 Impairment loss is recognised when there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost 

or where other objective evidence of impairment exists.

 When a decline in the fair value of a financial asset measured at fair value through other comprehensive income has 

been recognised directly in equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative 

loss that had been recognised directly in equity is recognised in profit or loss even though the financial asset has not been 

derecognised. The amount of the cumulative loss that is recognised in profit or loss is the difference between the acquisition 

cost and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss.

 Debt instruments except for unit trust which is measured at fair value through other comprehensive income

 The Company recognises allowances for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at amortised cost, 

debt investments measured at FVOCI.

 Measurement of ECLs

 ECLs are a probability-weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash 

shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows 

that the Company expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

 ECLs are measured on either of the following bases:

 - 12-month ECLs: these are losses that are expected to result from possible default events within the 12 months after 

the reporting date; or

 - lifetime ECLs: these are losses that are expected to result from all possible default events over the expected lives 

of a financial instrument.

 The Company recognises ECLs equal to 12-month ECLs unless there has been a significant increase in credit risk of the 

financial instrument since initial recognition or credit-impaired financial assets, in which case the loss allowance is measured 

at an amount equal to lifetime ECLs. 

 The maximum period considered when estimating ECLs is the maximum contractual period over which the Company is 

exposed to credit risk.

 ECLs are remeasured at each reporting date to reflect changes in the financial instrument’s credit risk since initial recognition. 

Increased in loss allowance is recognised as an impairment loss in profit or loss. Loss allowances for financial assets  

measured at amortised cost are deducted from the gross carrying amount of the assets. For debt securities at FVOCI, the 

Company recognises an impairment loss in profit or loss with the corresponding entry in other comprehensive income.

 ECLs for investments in debt securities

 Probabilities of default (PD) and loss given default (LGD) for investment in debt securities are based on historical data 

supplied by rating agency for each credit rating.

 The Company considers debt securities to have low credit risk when its credit rating is equivalent to the globally understood 

definition of ‘investment grade’. The Company considers this to be A-.

 The Company assumes that the credit risk on debt securities has increased significantly if it is significant deterioration 

in debt securities’ credit rating.

 The Company considers debt securities to be in default when: 
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 - the debtor is unlikely to pay its credit obligations to the Company in full; or

 - the debt securities are more than 1 days past due.

 Accounting policies applicable before 1 January 2020

 The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any 

indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.

 An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable 

amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.

 When a decline in the fair value of an available-for-sale financial assets has been recognised directly in equity and there 

is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognised directly in equity 

is recognised in profit or loss even though the financial asset has not been derecognised. The amount of the cumulative loss 

that is recognised in profit or loss is the difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment 

loss on that financial assets previously recognised in profit or loss.

 Calculation of recoverable amount

 The recoverable amount of held-to-maturity securities carried at amortised cost is calculated as the present value of the 

estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate.

 The recoverable amount of available-for-sale financial assets is calculated by reference to the fair value.

 Reversals of impairment

 An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount can be 

related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss. For financial assets carried 

at amortised cost and available-for-sale financial assets that are debt securities, the reversal is recognised in profit or loss. 

For available-for-sale financial assets that are equity securities, the reversal is recognised in other comprehensive income.

 (k) Impairment of non-financial assets

 The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any 

indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.

 An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable 

amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.

 Calculation of recoverable amount

 The recoverable amount of a non-financial assets is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to 

sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount 

rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset 

that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined 

for the cash-generating unit to which the asset belongs.

 Reversals of impairment

 Impairment losses recognised in prior periods in respect of non-financial assets are assessed at each reporting date for 

any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in 

the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s 

carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, 

if no impairment loss had been recognised.

 (l) Employee benefits

 Defined contribution plan

 Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is provided. 
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 Defined benefit plans

 The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by estimating the 

amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods, discounting that amount. 

 The calculation of defined benefit obligations is performed by a qualified actuary using the projected unit credit method. 

 Remeasurement of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately in OCI. The  

Company determines the interest expense on the net defined benefit liability for the period by applying the discount rate used 

to measure the defined benefit obligation at the beginning of the annual period, taking into account any changes in the net 

defined benefit liability during the period as a result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other 

expenses related to defined benefit plans are recognised in profit or loss. 

 When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past 

service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. The Company recognises gains and 

losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement occurs. 

 Short-term employee benefits

 Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised for the amount 

expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past 

service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

 Other long-term employee benefits

 The Company’s net obligation in respect of long-term employee benefits is the amount of future benefit that employees 

have earned in return for their service in the current and prior periods. That benefit is discounted to determine its present 

value.  Remeasurements are recognised in profit or loss in the period in which they arise.

(m) Provisions

 A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive obligation that 

can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

(n) Measurement of fair value

 A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, both financial, 

non-financial assets and liabilities.

 The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This includes a  

valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value measurements, including Level 3 fair 

values.

 The recurring fair value measurements for financial assets or liabilities are categorized into different levels in a fair value 

hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques. The different levels are defined as follows:

 • Level 1:  quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

 • Level 2:  inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either  

  directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).

 • Level 3: input for the assets or liabilities that are not based on observable market date (unobservable inputs).

 If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different levels of the fair value 

hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the 

lowest level input that is significant to the entire measurement.

 The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period during 

which the change has occurred.
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(o) Revenue

 Interest and dividend income from investments

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 

 Interest income on loans

 Interest on loans is recognised as income on an accrual basis, based on the amount of principal outstanding.

 Gain (loss) on investments 

 Gain (loss) on investments is recognised as income or expense on the transaction date.

 Revenue income 

 Revenue income is recognised accrual basis. 

(p) Expenses

 Other underwriting expenses

 Other underwriting expenses are other insurance expenses for both direct and indirect expenses, including insurance- 

related contributions, which are recognised as expenses on an accrual basis.

 Operating expenses

 Operating expenses are operating expenses that are not related to the underwriting process and claims, and are  

recognised as expenses on an accrual basis.

(q) Finance costs

 Interest expenses and similar costs are charged to profit or loss for the period in which they are incurred, except to the 

extent that they are capitalised as being directly attributable to the acquisition construction. Interest expenses or borrowing 

costs are recognised in profit or loss using the effective interest method.

(r) Income tax

 Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in profit 

or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income.

 Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted 

or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

 Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for 

financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for the following 

temporary differences: the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that 

affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries and joint ventures 

to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future. 

 The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which the Company 

expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities. 

 Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, 

using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.  

 In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of uncertain tax 

positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that its accruals for tax liabilities 

are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior  

experience. This assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future 
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events. New information may become available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of 

existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made.

 Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, 

and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.

 A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against 

which the temporary differences can be utilized. Future taxable profits are determined based on the reversal of relevant  

taxable temporary differences. If the amount of taxable temporary differences is insufficient to recognise a deferred tax  

asset in full, then future taxable profits, adjusted for reversals of existing temporary differences, are considered, based on the  

business plans for the Company. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it 

is no longer probable that the related tax benefit will be realized.

(s) Earnings per share

 The Company presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated by dividing the 

profit attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding 

during the year.

(t) Related parties

 A related party is a person or entity that has direct or indirect control or joint control, or has significant influence over 

the financial and managerial decision-making of the Company; a person or entity that are under common control or under the 

same significant influence as the Company; or the Company has direct or indirect control or joint control or has significant 

influence over the financial and managerial decision-making of a person or entity.

(u) Segment reporting

 Segment results that are reported to the Company’s board of director (the Chief Operating Decision Maker) include items 

directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items are not 

included in reporting segment operating results.

5 Cash and cash equivalents

As at 31 December 2020, cash and cash equivalents were denominated in foreign currencies amounting to Baht 141.6 million 

(2019: Baht 58.9 million).

2020 2019

(in thousand Baht)

Cash on hand 19,424 14,119

Deposits at banks - call deposits 559,910 323,723

Deposits at banks - time deposits - 30,000

Deposits at securities company 153,674 66,511

Less: Loss allowance for ECL - -

Cash and cash equivalents, net 733,008 434,353
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6    Premiums due and uncollected

 As at 31 December 2020 and 2019, the aging analyses for premiums due and uncollected were as follows:

 

 The normal credit term of insured, agents and brokers granted by the Company ranges within 60 days.

 For premiums due and uncollected from agents and brokers, the Company has established collection guidelines in  

accordance with the regulatory requirement for premium collection. For overdue premiums due and uncollected, the Company 

is pursuing legal proceedings against such agents and brokers.

7 Reinsurance receivables 

 As at 31 December 2020 and 2019, the aging analyses for due from reinsurers were as follows:

 

2020 2019

(in thousand Baht)

Within credit terms 662,014 667,415

Overdue:

Not over 30 days 82,964 96,108

31 - 60 days 33,716 50,999

61 - 90 days 10,943 19,424

91 days - 1 year 18,701 25,604

Over 1 year 2,093 1,360

Total 810,431 860,910

Less allowance for doubtful accounts (5,715) (5,014)

Net 804,716 855,896

2020 2019

(in thousand Baht)

Due from reinsurers 41,509 74,785

Less allowance for doubtful accounts (69) (69)

Net 41,440 74,716

2020 2019

(in thousand Baht)

Within credit terms 41,438 74,716

Overdue:

   Not over 1 year    71 69

Total due from reinsurer 41,509 74,785

Less allowance for doubtful accounts (69) (69)

Total due from reinsurer, net 41,440 74,716



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc.238

8 Derivatives

  

9 Investments in securities

9.1 Investments in securities types by measurement are as follows:

        

Derivatives for which hedge accounting has not been elected  

Type of contract Objectives

31 December 2020 For the year ended

31 December 2020

Gain (loss) on 

remeasurements of 

derivativeat fair value

Number

of

contracts

Notional

value

Fair value

Assets Liabilities

(in thousand Baht)

Forward 

exchange 

contracts - sell

To protect against  

exchange rate risk

   from investments in 

   a foreign currency 6 925,750 22,781 - 4,526

Total 6 925,750 22,781 - 4,526

Type of contract Objectives

31 December 2019 For the year ended

31 December 2019

Gain (loss) on 

remeasurements of 

derivativeat fair value

Number

of

contracts

Notional

value

Fair value

Assets Liabilities

(in thousand Baht)

Forward 

exchange 

contracts - sell

To protect against  

exchange rate risk

   from investments in 

   a foreign currency 5 614,412 2,985 20 33,668

Total 5 614,412 2,985 20 33,668

2020 2019

Cost /

amortised

cost

Fair 

value

Cost /

amortised

cost

Fair 

value

(in thousand Baht)

Fair value through other

comprehensive income

Government and state enterprise securities 383,833 378,731 485,508 503,679

Equity securities 1,016,271 1,076,309 1,693,412 1,629,614

Foreign equity securities 2,075,888 2,445,589 1,013,364 1,029,061

Unit trusts 2,560,694 2,437,447 2,244,680 2,653,473

Foreign unit trusts 33,569 35,083 94,523 92,895

Warrants - - - -

Total 6,070,255 6,373,159 5,531,487 5,908,722

Add  Gain on investments measured at fair   

   value through other comprehensive income 395,297 - 384,378 -

Less Allowance for impairment loss (92,393) - (4) -

Total Investment measured at fair value

through other comprehensive income 6,373,159 6,373,159 5,915,861 5,908,722
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 Movements during the years ended 31 December of marketable equity and debt securities were as follows:

 

9.2 Aging of debt securities 

As at 31 December 2020 and 2019, investments in debt securities were aged by the remaining period to maturity as follows:

 

 

2020 2019

Cost /

amortised

cost

Fair 

value

Cost /

amortised

cost

Fair 

value

(in thousand Baht)

Investment measured at amortised cost

Government and state enterprise debt securities 1,945,192 1,865,872 2,365,664 2,426,316

Private debt securities 3,071,539 3,150,431 2,605,868 2,689,358

Deposits at bank with original maturities over 3 

months 1,292,715 1,292,715 2,245,424 2,245,424

Total 6,309,446 6,309,018 7,216,956 7,361,098

Less Allowance for impairment loss - - (1,103) (1,103)

Less Allowance for expected credit loss (145,251) - - -

Total Investment measured at amortised cost 6,164,195 6,309,018 7,215,853 7,359,995

Total Investment in securities 12,537,354 12,682,177 13,131,714 13,268,714

2020 2019

(in thousand Baht)

Fair value through other comprehensive income

At 1 January 5,908,722 3,669,889

Purchases during the year 4,966,501 8,260,062

Sales during the year (4,420,868) (6,357,734)

Valuation adjustment (81,196) 336,505

At 31 December 6,373,159 5,908,722

2020 2019

Maturities within Maturities within

1 year 1 - 5 years Over 5 

years

Total 1 year 1 - 5 years Over 5 

years

Total

(in thousand Baht)

Debt securities measured at fair value through other 

comprehensive income

Government and state enterprise debt securities

Thai Government bonds 299,458 - - 299,458 236,184 - - 236,184

 Add  Unrealised surpluses from fair value changes 222 - - 222 310 - - 310

Total debt securities measured at fair value through

   other comprehensive income 299,680 - - 299,680 236,494 - - 236,494
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 9.3 Fair value through other comprehensive income

9.4 Amortised cost

 

 

2020 2019

Maturities within Maturities within

1 year 1 - 5 years Over 5 years Total 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total

(in thousand Baht)

Investment measured at amortised cost

Government and state enterprise debt securities 286,492 1,658,700 - 1,945,192 528,029 1,783,736 53,899 2,365,664

Private debt securities 778,146 1,990,018 303,375 3,071,539 101,103 1,953,719 551,046 2,605,868

Deposits at bank with

original maturities over 3 months 1,292,715 - - 1,292,715 2,245,424 - - 2,245,424

Total 2,357,353 3,648,718 303,375 6,309,446 2,874,556 3,737,455 604,945 7,216,956

Less Allowance for impairment loss - - - - (1,103) - - (1,103)

Less Allowance for expected credit loss (1,801) (143,252) (198) (145,251) - - - -

Total Investment measured at amortised cost 2,355,552 3,505,466 303,177 6,164,195 2,873,453 3,737,455 604,945 7,215,853

2020

Fair

Value

Allowance

for expected

credit loss/ impairment

(in thousand Baht)

Debt securities - no significant increase in credit risk / performing (stage 1) 299,680 -

Debt securities - significant increase in credit risk / under-performing (stage 2) - -

Debt securities - Default / non-performing (stage 3) - -

Equity securities 6,073,479 (92,393)

Total 6,373,159 (92,393)

2020

Carrying

value

Allowance

for ECL

Net carrying

value

(in thousand Baht)

Debt securities - no significant increase in credit risk / performing (stage 1) 6,028,165 (2,437) 6,025,728

Debt securities - significant increase in credit risk / under-performing (stage 2) - - -

Debt securities - Default / non-performing (stage 3) 281,281 (142,814) 138,467

Total 6,309,446 (145,251) 6,164,195
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9.5 Disclosure on fair value of debt securities for each class as follow

 

 For the year ended 31 December 2020, the Company sold private debt securities classified as amortized cost before  

maturity date amounting to Baht 50.0 million and recognized gain from selling Baht 0.1  million in profit or loss due to  

increasing in credit risk.

10 Premises and equipment

               

 

Classification of financial assets
Fair value as at 

31 December 2020

Fair value change 

during the year

Financial assets which the contractual cash flows from financial assets at the defined 

date are solely payment of principal and interest, excluding financial assets meet to 

definition of held for trading in accordance with Thai Financial Reporting Standards: 

TFRS 9 or that the Company manages and evaluates on a fair value basis.

6,608,698 -144,658

Contractual cash flows from financial assets at the defined date are not solely pay-

ment of principal and interest.
- -

Financial assets held for trading. - -

Financial assets that the Company manages and evaluates on a fair value basis. - -

Land

Buildings 

and

leasehold

improvement

Office

furniture,

fixtures

and

equipment

Motor

vehicles

Assets 

under

construction 
Total

(in thousand Baht)

Cost

At 1 January 2019 330,765 390,757 348,396 176,149 15,750 1,261,817

Additions - 2,655 24,227 17,114 2,313 46,309

Transfers in (out) - 1,981 - - (1,981) -

Disposals - - (21,245) (19,980) - (41,225)

Write-off - (993) - - - (993)

At 31 December 2019 and 1 January 2020 330,765 394,400 351,378 173,283 16,082 1,265,908

Additions - 4,869 13,652 2,990 990 22,501

Transfers in (out) - 978 - - (978) -

Disposals - (282) (1,239) (1,396) - (2,917)

Write-off - (1,534) (1,776) (15,567) - (18,877)

At 31 December 2020 330,765 398,431 362,015 159,310 16,094 1,266,615
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 The gross amount of the Company’s fully depreciated buildings and equipment that was still in use as at 31 December 

2020 amounted to Baht 617.2 million (2019: Baht 563.7million).

11 Deferred tax 

 Deferred tax assets and liabilities as at 31 December were as follows:

 

Land

Buildings 

and

leasehold

improvement

Office

furniture,

fixtures

and

equipment

Motor

vehicles

Assets 

under

construction 
Total

(in thousand Baht)

Accumulated depreciation and impairment 

losses

At 1 January 2019 1,150 285,350 321,435 122,876 - 730,811

Depreciation charge for the year - 12,094 15,577 21,265 - 48,936

Disposals - - (20,980) (19,287) - (40,267)

Write-off - (724) - - - (724)

At 31 December 2019 and 1 January 2020 1,150 296,720 316,032 124,854 - 738,756

Depreciation charge for the year - 10,869 18,403 14,388 - 43,660

Disposals - (130) (1,233) (1,396) - (2,759)

Write-off - (1,033) (1,732) (4,799) - (7,564)

Reversal of impairment (920) - - - - (920)

At 31 December 2020 230 306,426 331,470 133,047 - 771,173

Land

Buildings 

and

leasehold

improvement

Office

furniture,

fixtures

and

equipment

Motor

vehicles

Assets 

under

construction 
Total

(in thousand Baht)

Net book value

At 1 January 2019 329,615 105,407 26,961 53,273 15,750 531,006

Owned assets 329,615 97,680 35,346 37,661 16,082 516,384

Assets under finance leases - - - 10,768 - 10,768

At 31 December 2019 and 1 January 2020 329,615 97,680 35,346 48,429 16,082 527,152

Owned assets 330,536 92,005 35,345 36,263 16,094 495,442

Assets under finance leases - - - - - -

At 31 December 2020 330,536 92,005 35,345 36,263 16,094 495,442

2020 2019

(in thousand Baht)

Deferred tax assets 525,566 473,909

Deferred tax liabilities (92,505) (86,362)

Net 433,061 387,547



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 243

Movements in deferred tax balances are as follows:

 

 

As at 31 December 2020 and 2019, the aging analyses for other receivables were as follows:

 

(Charged) / credited to:

At 

1 January 2020 

Profit or loss Other

comprehensive income 

At

31 December 2020

(note 26)  

(in thousand Baht)

Deferred tax assets

Net premium on debt securities 4,297 1,939 - 6,236

Allowance for doubtful accounts 824 250 - 1,074

Allowance for impairment on investments 644 46,852 - 47,496

Allowance for impairment of assets 1,133 (1,087) - 46

Premium reserves 231,165 (15,370) - 215,795

Incurred but not reported loss reserves         

25,306 4,449 - 29,755   (IBNR) 

Loss reserves 165,087 11,961 - 177,048

Employee benefit obligations 45,904 2,162 - 48,066

Unrealised losses on derivatives 4 (4) - -

Others 62 (12) - 50

Total 474,426 51,140 - 525,566

(Charged) / credited to:

At 

1 January 2020 

Profit or loss Other

comprehensive income 

At

31 December 2020

(note 26)  

(in thousand Baht)

Deferred tax liabilities

Net change in investments measured at fair 

value through

other comprehensive income (loss) 155,527 - (67,578) 87,949

Unrealised gains on derivatives 597 3,959 - 4,556

Total 156,124 3,959 (67,578) 92,505

Net 318,302 47,181 67,578 433,061
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12 Other assets

(Charged) / credited to:

At 

1 January 2019 

Profit or loss Other

comprehensive 

income 

At

31 December 

2019

(note 26)  

(in thousand Baht)

Deferred tax assets

Net premium on debt securities 12,670 (8,373) - 4,297

Allowance for doubtful accounts 534 290 - 824

Allowance for impairment on investments 2,046 (1,857) - 189

Allowance for impairment of assets 1,133 - - 1,133

Premium reserves 245,645 (14,480) - 231,165

Incurred but not reported loss reserves (IBNR) 24,399 907 - 25,306

Loss reserves 155,042 10,045 - 165,087

Employee benefit obligations 31,053 11,199 3,652 45,904

Unrealised losses on derivatives 743 (739) - 4

Total 473,265 (3,008) 3,652 473,909

(Charged) / credited to:

At 

1 January 2019 

Profit or loss Other

comprehensive 

income 

At

31 December 

2019

(note 26)  

(in thousand Baht)

Deferred tax liabilities

Net change in fair value of 

   available-for-sale investments 20,159 - 65,606 85,765

Unrealised gains on derivatives 764 (167) - 597

Total 20,923 (167) 65,606 86,362

Net 452,342 (2,841) (61,954) 387,547

2020 2019

(in thousand Baht)

Cheques returned 215 400

Accounts receivable from agents 12,953 19,547

Guarantee receivable 143,999 27,764

Total other receivables 157,167 47,711

Less allowance for doubtful accounts (2,863) (10,420)

Other receivables - net 154,304 37,291

Suspense input VAT 59,437 64,736

Prepaid commission expenses 98,271 36,441

Deposits and guarantee 30,449 30,270

Receivables from Road Accident Victims 16,227 11,393

Others 19,441 32,913

Total  378,130 213,044
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As at 31 December 2020 and 2019, the aging analyses for other receivables were as follows:

13 Insurance contract liabilities

 

13.1 Loss reserves

2020 2019

(in thousand Baht)

Over due:

   Not over 90 days 149,812 35,281

   91 - 180 days 2,452 739

   181 days - 1 year 1,325 845

   Over 1 year 3,578 10,846

Total 157,167 47,711

Less allowance for doubtful accounts (2,863) (10,420)

Net 154,304 37,291

2020 2019

Liabilities 

under 

insurance 

contracts

Reinsurers’ 

share of 

liabilities

Net

Liabilities 

under 

insurance 

contracts

Reinsurers’ 

share of 

liabilities

Net

(in thousand Baht)

Short-term technical reserves

Loss reserves

-  Case reserves 1,923,396 (12,153) 1,911,243 2,125,974 (26,032) 2,099,942

-  Incurred but not reported 164,435 (15,659) 148,776 233,745 (107,212) 126,533

Total loss reserves 2,087,831 (27,812) 2,060,019 2,359,719 (133,244) 2,226,475

Unearned premium reserves 4,965,410 (148,543) 4,816,867 5,627,560 (84,032) 5,543,528

Total 7,053,241 (176,355) 6,879,886 7,987,279 (217,276) 7,770,003

2020 2019

Liabilities 

under 

insurance 

contracts

Reinsurers’ 

share of 

liabilities

Net

Liabilities 

under 

insurance 

contracts

Reinsurers’ 

share of 

liabilities

Net

(in thousand Baht)

At 1 January  2,359,719 (133,244) 2,226,475 2,480,362 (43,406) 2,436,956

Loss incurred during the year 6,615,830 (58,462) 6,557,368 7,477,281 (347,607) 7,129,674

Loss paid during the year (6,887,718) 163,894 (6,723,824) (7,597,924) 257,769 (7,340,155)

At 31 December 2,087,831 (27,812) 2,060,019 2,359,719 (133,244) 2,226,475
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13.2 Unearned premium reserves

13.3 Loss development table

13.3.1 Gross loss development triangle

  As at 31 December 2020

 

    

 

2020 2019

Liabilities 

under 

insurance 

contracts

Reinsurers’ 

share of 

liabilities

Net

Liabilities un-

der insurance 

contracts

Reinsurers’ 

share of 

liabilities

Net

(in thousand Baht)

At 1 January 5,627,560 (84,032) 5,543,528 5,411,000 (109,266) 5,301,734

Premiums written during the year 9,762,728 (418,001) 9,344,727 11,248,971 (279,714) 10,969,257

Earned premiums during the year (10,424,878) 353,490 (10,071,388) (11,032,411) 304,948 (10,727,463)

At 31 December 4,965,410 (148,543) 4,816,867 5,627,560 (84,032) 5,543,528

Accident year / Accounting year

Prior and 

Within 

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

(in thousand Baht)

Estimated loss reserve and outstanding claim

At year ended of accident year 7,880,566 5,419,680 5,942,852 6,530,201 6,224,871 5,544,235 5,658,075 6,691,241 5,919,377

Development year 1 7,807,320 5,795,346 6,264,586 6,988,482 6,518,281 5,650,139 5,987,513 6,893,626

Development year 2 7,185,965 5,310,168 5,673,126 6,464,684 6,195,537 5,696,217 6,075,547

Development year 3 7,240,246 5,204,229 5,631,685 6,160,301 6,177,238 5,695,001

Development year 4 7,254,373 5,194,432 5,310,277 6,124,599 6,171,927

Development year 5 7,245,844 4,877,113 5,255,215 6,120,536

Development year 6 7,433,767 4,824,837 5,251,617

Development year 7 7,252,034 4,821,274

Development year 8 7,305,592

Estimate of ultimate claims 7,305,592 4,821,274 5,251,617 6,120,536 6,171,927 5,695,001 6,075,547 6,893,626 5,919,377 

Accumulative claim paid (7,244,928) (4,806,533) (5,243,617) (6,104,569) (6,155,006) (5,683,882) (5,979,602) (6,850,460) (4,324,392)

Total 60,664 14,741 8,000 15,967 16,921 11,119 95,945 43,166 1,594,985 1,861,508

Unallocated loss adjustment expense 41,339

Claim adjustment 184,984

Total gross loss reserve 2,087,831
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 As at 31 December 2019

 

13.3.2 Net loss development triangle 

  As at 31 December 2020

 

Accident year / Accounting year

Prior and 

Within 

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

(in thousand Baht)

Estimated loss reserve and outstanding claim

At year ended of accident year 7,880,565 5,419,680 5,942,852 6,530,201 6,224,871 5,544,235 5,658,075 6,691,241

Development year 1 7,807,320 5,795,346 6,264,586 6,988,482 6,518,281 5,650,139 5,987,513

Development year 2 7,185,965 5,310,168 5,673,126 6,464,684 6,195,537 5,696,217

Development year 3 7,240,247 5,204,229 5,631,685 6,160,301 6,177,238

Development year 4 7,254,373 5,194,432 5,310,277 6,124,599

Development year 5 7,245,844 4,877,113 5,255,215

Development year 6 7,433,767 4,824,837

Development year 7 7,252,034

Estimate of ultimate claims 7,252,034 4,824,837 5,255,215 6,124,599 6,177,238 5,696,217 5,987,513 6,691,241

Accumulative claim paid (7,192,105) (4,809,096) (5,245,852) (6,106,300) (6,154,012) (5,673,415) (5,868,034) (4,831,550)

Total 59,929 15,741 9,363 18,299 23,226 22,802 119,479 1,859,691 2,128,530

Unallocated loss adjustment expense 49,440

Claim adjustment 181,749

Total gross loss reserve 2,359,719

Accident year / Accounting year

Prior and 

Within 

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

(in thousand Baht)

Estimated loss reserve and Outstanding claim

At year ended of accident year 7,808,523 5,318,697 5,864,506 6,426,412 6,113,700 5,423,180 5,460,724 6,521,013 5,843,949 

Development year 1 7,744,988 5,678,193 6,176,289 6,873,260 6,399,635 5,487,885 5,871,092 6,825,179 

Development year 2 7,115,180 5,192,061 5,584,550 6,350,005 6,077,314 5,586,745 5,959,563 

Development year 3 7,168,935 5,091,189 5,543,973 6,045,435 6,058,815 5,584,792 

Development year 4 7,182,852 5,083,553 5,222,494 6,009,701 6,055,949 

Development year 5 7,172,987 4,766,313 5,167,395 6,005,614 

Development year 6 7,362,938 4,714,021 5,163,696 

Development year 7 7,039,983 4,710,466 

Development year 8 7,095,165 

Estimate of ultimate claims 7,095,165 4,710,466 5,163,696 6,005,614 6,055,949 5,584,792 5,959,563 6,825,179 5,843,949 

Accumulative claim paid (7,034,501) (4,695,725) (5,155,695) (5,989,646) (6,039,659) (5,575,113) (5,864,550) (6,782,819) (4,274,527)

Total 59,929 15,742 9,340 18,299 9,679 95,013 42,360 1,569,422 1,832,138

Unallocated loss adjustment expense 41,339

Claim adjustment 186,542

Total net loss reserve 2,060,019
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 As at 31 December 2019

14 Reinsurance payables

 

15 Employee benefit obligations

 

Accident year / Accounting year

Prior and 

Within 

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

(in thousand Baht)

Estimated loss reserve and Outstanding claim

At year ended of accident year 7,808,523 5,318,697 5,864,506 6,426,412 6,113,700 5,423,180 5,460,724 6,521,013 

Development year 1 7,744,988 5,678,193 6,176,289 6,873,260 6,399,635 5,487,885 5,871,092 

Development year 2 7,115,180 5,192,061 5,584,550 6,350,005 6,077,314 5,586,745 

Development year 3 7,168,935 5,091,189 5,543,973 6,045,435 6,058,815 

Development year 4 7,182,853 5,083,553 5,222,494 6,009,701 

Development year 5 7,172,987 4,766,313 5,167,395 

Development year 6 7,362,938 4,714,021 

Development year 7 7,039,983

Estimate of ultimate claims 7,039,983 4,714,021 5,167,395 6,009,701 6,058,815 5,586,745 5,871,092 6,521,013 

Accumulative claim paid (6,980,054) (4,698,279) (5,158,055) (5,991,402) (6,038,823) (5,565,848) (5,757,129) (4,785,692)

Total 59,929 15,742 9,340 18,299 19,992 20,897 113,963 1,735,321 1,993,483 

Unallocated loss adjustment expense 49,440

Claim adjustment 183,552

Total net loss reserve 2,226,475

2020 2019

(in thousand Baht)

Premium ceded payables 29,381 16,857

Amount withheld on reinsurance 177,395 54,116

Due to reinsurers 736 796

Total 207,512 71,769

2020 2019

(in thousand Baht)

Statement of financial position:

Post-employment benefits - defined benefit plan 224,805 215,783

Other long-term employee benefits 15,527 13,738

Total 240,332 229,521

For the year ended 31 December

Statement of comprehensive income: 

Recognised in profit or loss:

Post-employment benefits - defined benefit plan 18,507 60,135

Other long-term employee benefits 1,789 1,266

Total 20,296 61,401
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Actuarial losses (gains) recognised in comprehensive income:

 Defined benefit plan

 The Company operates a defined benefit pension plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E 2541 

(1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service.

 The defined benefit plan exposes the Company to actuarial risks, such as longevity risk and interest rate risk.

 Present value of the defined benefit obligations

 

2020 2019

(in thousand Baht)

Included in retained earnings:

At 1 January (8,306) 6,301

Recognised during the year - (14,607)

At 31 December (8,306) (8,306)

2020 2019

(in thousand Baht)

At 1 January 229,521 155,265

Include in profit or loss:

Current service cost 15,612 12,739

Interest on obligation 4,041 5,412

Past service cost - 43,640

19,653 61,791

Included in other comprehensive income Actuarial losses (gains)

Demographic assumptions - 779

Financial assumptions - 31,554

Experience adjustment - -14,074

- 18,259

Benefit paid (8,842) (5,794)

At 31 December 240,332 229,521

Principal actuarial assumptions

2020 2019

%

Discount rate 1.9 1.9

Future salary increases 5 5

Employee turnover 1.9 - 17.2 1.9 - 17.2

Increase in gold price - -
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 Assumptions regarding future mortality are based on the published statistics and mortality tables.

 At 31 December 2020, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 16.8 years (2019: 16.8 years).

 Sensitivity analysis

 Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant key actuarial assumptions, holding other  

assumptions constant, would have affected the defined benefit obligations by the amounts shown below:

 

 

 Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the plan, it does provide 

an approximation of the sensitivity of the assumptions shown.

16 Other liabilities

17 Leases

 As a lessee

 

Change (+)

in

assumption

Post - employment

benefit obligation

Increase (decrease)

Change (-)

in

assumption

Post - employment

benefit obligation

Increase (decrease)

(in thousand Baht) (in thousand Baht)

At 31 December 2020

Discount rate +1% (23,800) -1% 28,189

Future salary increases rate +1% 29,611 -1% (25,214)

Employee turnover rate +20% (20,189) -20% 23,949

At 31 December 2019

Discount rate +1% (23,287) -1% 27,654

Future salary increases rate +1% 26,713 -1% (22,823)

Employee turnover rate +20% (18,171) -20% 21,428

2020 2019

(in thousand Baht)

Advance premiums received 546,457 204,942

Accrued commission expenses 126,348 131,926

Suspense account - premiums received 186,178 282,831

Accounts payable - others 68,917 105,667

Accounts payable - guarantee 41,981 49,407

Account payable - Revenue Department 37,133 25,402

Accrued contribution to the Road Victims Protection Fund 23,962 32,915

Accrued contribution to Non-life Insurance Fund 11,892 14,032

Accrued employee benefits 99,377 89,843

Others 58,053 107,650

Total 1,200,298 1,044,615

At 31 December 2020

(in thousand Baht)

Right-of-use assets

Buildings 55,392

Equipment 774

Vehicles 12,318

Total 68,484
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 In 2020, additions to the right-of-use assets of the Company were Baht 103.9 million

 The Company leases a number of building for branch office for 1-3 years, with extension options at the end of lease 

term. The rental is payable monthly as specified in the contract.

 Extension options

 Some property leases contain extension options exercisable by the Company up to one year before the end of the 

non-cancellable contract period. Where practicable, the Company seeks to include extension options in new leases to provide 

operational flexibility. The extension options held are exercisable only by the Company and not by the lessors. The Company 

assesses at lease commencement date whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company 

reassesses whether it is reasonably certain to exercise the options if there is a significant event or significant changes in 

circumstances within its control.

 In 2020, total cash outflow for leases of the Company were Baht 61.1 million.

18 Share capital

 Share premium 

 Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received 

in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). Share premium is not available for 

dividend distribution.

19 Reserves

 Reserve comprises

For the year ended 31 December

2020 2019

(in thousand Baht)

Amounts recognised in profit or loss

Depreciation of right-of-use assets:

   - Buildings 25,696 -

   - Equipment 151 -

   - Vehicles 4,660 -

Interest on lease liabilities 1,606 -

Expenses relating to short-term leases 28,328 -

Lease expense - 60,183

Par value

per share

(in Baht)

2020 2019

Number Amount Number Amount

(thousand shares / thousand Baht)

Authorised shares at 31 December 200,000 200,000 200,000 200,000

Issued and paid-up shares

At 1 January

-  Ordinary shares 1 200,000 200,000 200,000 200,000

At 31 December

-  Ordinary shares 1 200,000 200,000 200,000 200,000
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 Appropriations of profit and/or retained earnings

 Legal reserve

 Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual 

net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an 

amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

 Other components of equity

 Fair value changes in investment measured at fair value through other comprehensive income/ available-for-sale 

investment

 The fair value changes in investment measured at fair value through other comprehensive income account within equity 

comprises the cumulative net change in the fair value of investments measured at fair value through other comprehensive 

income/ available-for-sale investments until the investments are derecognized or impaired.

20 Net investment income

21 Gain (loss) on investments 

 

22 Operating expenses

 

2020 2019

(in thousand Baht)

Interest received 163,945 194,063

Dividend received 162,317 155,651

326,262 349,714

Investment expense (4,094) (5,955)

Total 322,168 343,759

Note

2020 2019

(in thousand Baht)

Net gain (loss) from sale of investment in securities (52,147) (157,104)

Impairment loss on equity investment measured at

   fair value through other comprehensive income 27 (92,389) -

Total (144,536) 157,104

2020 2019

(in thousand Baht)

Personnel expenses 452,257 439,432

Premises and equipment expenses 230,972 273,347

Taxes and duties 2,593 2,472

Bad debts and doubtful accounts (939) 2,181

Others 505,864 777,737

Total  1,190,747 1,495,169
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23 Employee benefit expenses   

 

 Defined contribution plans

 The defined contribution plan comprises a provident fund established by the Company for its employees.  Membership 

to the fund is on a voluntary basis.  Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 3% to 15% of 

their basic salaries and by the Company at rates ranging from 5% of the employees’ basic salaries.  The provident fund is 

registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is managed by a licensed Fund Manager.

24 Expenses by nature

 Transaction of expenses by nature consists of major expenses as follows:

 

2020 2019

(in thousand Baht)

Management   

Salaries and provident fund contribution 45,781 43,949

Post-employment benefits 7,128 9,694

Others 10,679 10,306

Total 63,588 63,949

Other employees

Salaries and provident fund contribution 591,124 558,031

Post-employment benefits 11,379 50,441

Others 220,476 206,029

Total 822,979 814,501

Total 886,567 878,450

2020 2019

(in thousand Baht)

Claim and loss adjustment expenses 6,052,086 6,604,202

Employees expenses 886,567 878,450

Commission and brokerage expenses 1,494,189 1,729,663

Other underwriting expenses 173,319 279,954

Premises and equipment expenses 230,972 273,347

Advertising expenses 380,954 592,462

Others expenses 128,169 189,927

Total 9,346,256 10,548,005
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25 Segment information

 The main operating segment of the Company is principally engaged in the provision of non-life insurance, and the  

Company is operating its business in Thailand geography. For management purposes, the Company is organised into business 

units based on its products, which consist of Fire, Marine and transportation, Motor, and Miscellaneous insurance. During the 

current year, there are no changes in the organisation structure of its segments. 

 Revenue and profit information regarding the Company’s operating segments for the ended 31 December 2020 and 2019, 

respectively are presented as follows:

 

 

 Year period ended 31 December 2020

Fire Marine and 

transportation

Motor Miscellaneous Total

(in thousand Baht)

Underwriting income

Gross premiums written 176,344 22,920 7,881,320 1,682,145 9,762,729

Less premiums ceded  (49,164) (10,982) (25,327) (332,528) (418,001)

Net premiums written 127,180 11,938 7,855,993 1,349,617 9,344,728

Add (less) net unearned premium reserves  

     decrease (increased) from previous year 178 (72) 806,787 (80,232) 726,661

Net premiums earned 127,358 11,866 8,662,780 1,269,385 10,071,389

Commission and brokerage income 24,567 4,472 3,081 90,553 122,673

Total underwriting income 151,925 16,338 8,665,861 1,359,938 10,194,062

Underwriting expenses

Net insurance claims expenses 11,551 1,669 5,775,711 534,365 6,323,296

Commissions and brokerage expenses 42,400 3,124 1,191,185 257,480 1,494,189

Other underwriting expenses 1,729 1,721 180,026 11,671 195,147

Contribution to Road Accident Victims  

   Protection Co., Ltd.
- - 87,421 - 87,421

Total underwriting expenses before operating 

   expenses 55,680 6,514 7,234,343 803,516 8,100,053

Operating expenses 1,190,747

Total underwriting expenses 9,290,800

Profit from underwriting 903,262

Net investment income 322,168

Losses on investments (144,536)

Gains on fair value changes 5,551

Other income 36,720

Other underwriting expenses - contributions (53,851)

Financial costs (1,606)

Expected credit loss (141,871)

Profit before income tax 925,837

Less income tax (168,476)

Profit for the year 757,361



Annual Report 2020 / Syn Mun Kong Insurance Plc. 255

 Year period ended 31 December 2019

Fire Marine and 

transportation

Motor Miscellaneous Total

(in thousand Baht)

Underwriting income

Gross premiums written 174,056 20,736 9,923,716 1,130,463 11,248,971

Less premiums ceded  (43,826) (10,118) (16,700) (209,070) (279,714)

Net premiums written 130,230 10,618 9,907,016 921,393 10,969,257

Less net unearned premium reserves  

(1,134) (969) (251,095) 11,404 (241,794)     increased from previous year

Net premiums earned 129,096 9,649 9,655,921 932,797 10,727,463

Commission and brokerage income 16,788 4,403 795 49,157 71,143

Total underwriting income 145,884 14,052 9,656,716 981,954 10,798,606

Underwriting expenses

Net insurance claims expenses 34,631 1,227 6,294,642 540,905 6,871,405

Commissions and brokerage expenses 42,070 2,804 1,504,995 179,793 1,729,662

Other underwriting expenses 2,015 1,482 219,287 9,457 232,241

Contribution to Road Accident Victims  

   Protection Co., Ltd. - - 153,544 - 153,544

Total underwriting expenses before 

   operating expenses 78,716 5,513 8,172,468 730,155 8,986,852

Operating expenses 1,495,168

Total underwriting expenses 10,482,020

Profit from underwriting 316,586

Net investment income 343,759

Gains on investments 157,104

Losses on fair value changes 10,357

Other income 65,765

Other underwriting expenses - contributions (65,985)

Profit before income tax 827,586

Less income tax (150,133)

Profit for the year 677,453
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 Assets and liabilities of the Company’s operating segments as at 31 December 2020 and 2019 are presented as follows:

26 Income tax 

Income tax recognised in other comprehensive income

Fire
Marine and

transportation
Motor Miscellaneous Total segments Unallocated Total

(in thousand Baht)

Assets

As at 31 December 2020 70,055 9,617 739,860 301,251 1,120,783 14,790,401 15,911,184

As at 31 December 2019 72,545 7,309 804,347 300,129 1,184,330 14,748,495 15,932,825

Liabilities

As at 31 December 2020 211,087 13,574 6,243,238 1,485,122 7,953,021 930,537 8,883,558

As at 31 December 2019 221,758 10,823 7,216,483 979,171 8,428,235 960,951 9,389,186

Note 2020 2019

(in thousand Baht)

Current tax expense

Current year 214,930 147,960

Under (over) provided in prior year 727 (669)

Deferred tax expense

Movements in temporary differences 11 (47,181) 2,841

Total 168,476 150,132

2020 2019

Before

tax

Tax

benefit

(expense)

Net of

Tax

Before

tax

Tax

benefit

(expense)

Net of

Tax

(in thousand Baht)

Gain (loss) on remeasurement 

   investment measured at fair value   

   through other comprehensive income

(337,893) 67,579 (270,314) 328,033 (65,607) 262,426

Gain (loss) on remeasurement 

   of defined benefit plans - - - (18,259) 3,652 (14,607)

Total (337,893) 67,579 (270,314) 309,774 (61,955) 247,819
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Reconciliation of effective tax rate

 

27 Expected credit loss 

28 Basic earnings per share

 The calculation of basic earnings per share for the year ended 31 December 2020 and 2019 were based on the profit 

for the year attributable to ordinary shareholders of the Company and the number of ordinary shares outstanding during the 

years as follows:  

  

29 Dividends 

 The dividends paid by the Company to the shareholders are as follows:

2020 2019

Rate

(%)

(in thousand 

Baht)

Rate

(%)

(in thousand 

Baht)

Profit before income tax expense 925,837 827,586

Income tax using the Thai corporation

   tax rate 20.0 185,168 20.0 165,517

Under (over) provided in prior year 727 (669)

Income not subjected to tax (18,035) (17,775)

Expenses not deductible for tax purposes 969 3,904

Expenses deductible for tax purposes (353) (845)

Total 18.2 168,476 18.1 150,132

2020 2019

(in thousand Baht)

Investments in securities

  - Debt instruments measured at FVOCI - -

  - Debt instruments measured at amortised cost 141,871 -

Total 141,871 -

2020 2019

(in thousand Baht / thousand shares)

Profit attributable to ordinary shareholders of the Company (basic) 757,361 677,453

The number of ordinary shares outstanding 200,000 200,000

Basic earnings per share (in Baht) 3.79 3.39

Approval date
Payment 

schedule

Dividend rate 

per share 

(Baht) 

Amount

(in million Baht)

2019

Interim dividend 31 March 2020 30 April 2020 2.03 406

2018

Annual dividend 18 April 2019 26 April 2019 2.03 406
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30 Related parties

 Relationships with key management and other related parties were as follows:

 

 Significant transactions for the year ended 31 December 2020 and 2019 with key management and related parties were 

as follows:

  

31 Insurance and financial risk management

 31.1 Financial risk management policies

 The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates 

and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not hold or issue derivatives for 

speculative or trading purposes.

 Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place 

to create an acceptable balance between the cost of risk occurring and the cost of managing the risks. The management 

continually monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control 

is achieved. 

 31.2 Insurance risk 

 The insurance risk occurs from the fluctuation of loss frequency, severity, and correlation deviating from the primary 

actuarial assumption which is used for the calculation of insurance premium, claim reserving, and underwriting consideration.

 The key factor of this type of risk is the changes of frequency and severity of loss which are underwritten by the Company, 

 including natural disasters which are the effect of environmental problems, the calculation of insurance premium, the  

concentration in disasters, the beyond of expense standard, the allocation of premium reserves and claim reserves, the  

changes of the reinsurer’s behaviors and the development of new insurances that might has impact on the amount of  

compensation and cash flow which expected to be received in the future.

 To prevent the risk in this business, the Company has therefore cautiously set forth clear underwriting criteria. The  

coverage has been properly set for the actual risk. All relevant factors have been taken into consideration, e.g. accident  

statistics and compensations for each kind of motors in comparison with existing data on the industry. Also, there are keeping 

control and following up the information to update into the present data for applying proper premium insurance and conditions 

of coverage to be in conformity with the change in situations, for example, in the result of more investment in the infrastructure 

from the government sector, the Company has expanded from the insurance on many projects. Therefore, it need to be  

specially set and review on the insurance of these projects to be in conformity with current situation and the actual risk.

Name of entities/person Country of Incorporation/

Nationality

Nature of relationships

Key management 

personnel

Thai Persons having authority and responsibility for planning, directing and 

controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any 

director (whether executive or otherwise) of the Company 

Dusdeesurapot Holding 

Company Limited

Thai Major shareholder, holding 25.02% and common directors

2020 2019

(in thousand Baht)

Key management and director compensation

Short-term benefits 61,555 58,044

Post-employment benefits 7,128 9,694

Other long-term benefits 1,998 1,989

Total 70,681 69,727
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 The Risk Management on the claim management and the claim reserving, the Company has policy for claim management, 

keeping control and following up the claim status, and has also improved the claim management standard to be more  

concise, fair, and flexible by using the insurance actuarial methods which is generally acceptable which will be calculated and 

confirmed by the authorised insurance actuary. They will regularly follow up and analyse changes of reserves to consider the 

risk factors which will impact on the setting of the Company’s reserves to ensure that the setting reserves will sufficient for 

the obligation to the reinsurer in the future and to review the propriety and sufficiency of the insurance reserves.

 For the risk that beyond the Company’s bearable, the Company will transfer the risk to the reinsurer through reinsurance 

contracts both in treaty and facultative reinsurance contracts. The reinsurers’ selection will take the first priority on the financial 

stability for managing the underwriting’s portfolio properly both on the overall underwriting results and the Company’s  

objectives and targets.

 Moreover, unexpected risks of severe accident are another risk factor that could not be ignored since they may impact 

business stability of the Company. Accordingly, the Company needs to distribute the risks in accordance with the insurance 

practices to enable it to assume probable severe losses such as flood, windstorms, and all kinds of disasters. One way to 

achieve this is to purchase reinsurance against Excess of Loss insurance contracts. All this is to manage the Company’s risk 

by transferring more responsibility to the reinsurers.

 Claims risk

 Claims risk refers to the possibility that the frequency or severity of claims arising from insurance contracts exceeds the 

level assumed when the products were priced.

 The Company maintains underwriting standards to determine the insurability of applicants. Claim trends are monitored on 

an ongoing basis. Exposure to large claims is managed by establishing policy retention limits, which vary by market. Policies 

in excess of the limits are reinsured with other companies. The Company manages product’s profitability by evaluating the 

loss ratio to ensure that the product corresponds to the Company’s risk appetite and expectation.

 31.3 Concentration of insurance risk

 The concentration of gross insurance risk and net of reinsurance classified by types of insurance risk accepted by the 

Company is summarized below, with the carrying amount of insurance contracts liabilities;

        

2020 2019

Gross of reinsurance Net Gross of reinsurance Net

(in thousand Baht)

Loss reserves

Type of insurance

Fire 6,282 3,811 22,808 9,364

Marine and cargo 1,859 787 790 277

Motor 1,914,593 1,914,593 2,087,318 2,087,318

Personal accident 118,807 107,845 108,574 94,087

Miscellaneous 46,290 32,983 140,229 35,429

Total 2,087,831 2,060,019 2,359,719 2,226,475

Unearned premium reserves

Type of insurance

Fire 83,338 60,280 80,123 60,459

Marine and cargo 5,902 2,899 5,562 2,827

Motor 4,175,923 4,167,316 4,975,237 4,974,103

Personal accident 341,591 320,155 360,790 338,644

Miscellaneous 358,656 266,217 205,848 167,495

Total 4,965,410 4,816,867 5,627,560 5,543,528
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Sensitivity analysis 

 Sensitivity testing is an analysis of the extent to which insurance liabilities risk will increase or decrease due to changes in 

the assumptions used in the calculation. This will effect both gross claim expenses and net claim expenses and the risk may 

be the result of the frequency and severity of the losses or expenses used in determining the claims not being as expected.

 

 31.4 Capital management

 The primary objectives of the Company’s capital management are to ensure that it presences the ability to continue its 

business as a going concern and to maintain risk-based capital in accordance with Declaration of the Office of Insurance 

Commission.

 31.5 Interest rate risk

 Interest rate risk is the risk that the value of financial assets and liabilities will fluctuate due to changes in market interest rates.

 The Company has a policy on management of interest rate risk, whereby most investments in debt instruments have 

terms of no longer than 5 years and the average age of debt instruments is to be monitored and maintained at an appropriate 

level. As a result, the impact of interest rates on the value of the investments will not be large. Moreover, the Company  

conducts stress tests to assess the impact of interest rates on the value of the investments in which it has invested, to help 

it determine the appropriate proportion and average age of its investments.

 As at 31 December 2020 and 2019, significant assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in 

the table below, with those assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, 

or the repricing date (if this occurs before the maturity date.) 

 

2020

Assumption 

change

Increase (decrease) 

in provision for gross                   

claim reserves 

Increase (decrease) 

in provision for net                   

claim reserves 

(in thousand Baht)

Loss development factor of latest accident year +10% 612,886 605,343

Loss development factor of latest accident year -10% (604,589) (597,047)

2019

Assumption 

change

Increase (decrease) 

in provision for gross                   

claim reserves 

Increase (decrease) 

in provision for net                   

claim reserves 

(in thousand Baht)

Loss development factor of latest accident year +10% 714,678 682,160

Loss development factor of latest accident year -10% (703,449) (667,349)

2020 2019

Floating

interest 

rate

Fixed

interest

rate

Non-

interest

bearing

Total Floating

interest 

rate

Fixed

interest

rate

Non-

interest

bearing

Total

(in thousand Baht)

Assets

Cash and cash equivalents 514,461 - 218,547 733,008 305,044 30,000 99,309 434,353

Premium due and uncollected - - 804,716 804,716 - - 855,896 855,896

Reinsurance assets - - 176,355 176,355 - - 217,276 217,276

Reinsurance receivables - - 41,440 41,440 - - 74,716 74,716

Investments in securities - 6,164,195 6,373,159 12,537,354 - 7,215,853 5,915,861 13,131,714

Loans - 1,037 - 1,037 - 1,786 - 1,786

Liabilities

Insurance contract liabilities - - 7,053,240 7,053,240 - - 7,987,279 7,987,279

Reinsurance payables - - 207,513 207,513 - - 71,769 71,769
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 Sensitivity analysis 

 A reasonable possible change of interest rates as at 31 December 2020 would not have affected the measurement  

because debt securities classified as investments measured at fair value through other comprehensive income have remaining 

duration within a year. 

31.6 Foreign currency risk

 The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated in foreign 

currencies.  The Company primarily utilizes forward exchange contracts with maturities of less than one year to hedge such 

financial assets and liabilities denominated in foreign currencies.  The forward exchange contracts entered into at the reporting 

date also relate to anticipated purchases and sales, denominated in foreign currencies, for the subsequent period.

 At 31 December, the Company were exposed to foreign currency risk in respect of financial assets and liabilities  

denominated in the following currencies:

Sensitivity analysis

 A reasonably possible strengthening (weakening) of the USD all other currencies as at 31 December 2020 would have 

affected the measurement of financial instruments denominated in a foreign currency and affected equity and profit or loss 

by the amount shown below. This analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant and 

ignores any impact of forecast sale and purchases.

2020

Within

1 year

Over 1 year

but within 5 years

Over

5 years
Total Average

interest rate

(% per annum)(in thousand Baht)

Assets

Cash and cash equivalents - - - - -

Investments in securities 2,655,232 3,505,466 303,177 6,463,875 2.8

Loans 218 819 - 1,037 5.51

2019

Within

1 year

Over 1 year

but within 5 years

Over

5 years
Total Average

interest rate

(% per annum)(in thousand Baht)

Assets

Cash and cash equivalents 30,000 - - 30,000 0.9

Investments in securities 2,873,453 3,737,455 604,945 7,215,853 2.7

Loans 214 864 708 1,786 5.07

2020 2019

(in thousand Baht)

Financial assets

Cash and cash equivalents in USD 58,428 18,703

Cash and cash equivalents in other foreign currencies 83,202 40,177

Equity securities in USD 1,545,896 723,814

Equity securities in other foreign currencies 934,776 398,142

Gross exposure risk in statement of financial position 2,622,302 1,180,836

2020 2019

(in thousand Baht)

Forwards foreign currency contracts 925,750 614,412

Net exposure 1,696,552 566,424
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31.7 Equity price risk

 The Company invests in equity portfolio to enhance longer term returns. As equity portfolio value might be volatile due 

to market price movements, the exposure to equities is managed carefully to ensure that the Company’s internal capital  

requirements are met at all times, as well as in compliant with any applicable regulations by regulators. The Company  

monitors equity price risk on a regular basis.

Sensitivity analysis 

 A reasonably possible change of the stock market as at 31 December 2020 would have affected the valuation of  

investment in listed equity investments included unit trust funds invested in stock exchange and affected equity and profit or 

loss by the amount shown below.

31.8 Credit risk 

 Credit risk is the risk that the Company may suffer a financial loss as a result of a counterparty’s inability to comply with 

the terms of a financial instrument. The Company is exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables and 

loans. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does 

not expect to incur material financial loss. In addition, concentrations of the credit risk with respect to premiums due and 

uncollected are insignificant, due to the large number of customers comprising the customer base and their dispersion across 

different industries and geographic regions in Thailand. The maximum exposure to credit risk is the book value of assets after 

deduction of allowance for doubtful accounts as presented in the statements of financial position.

 The Company manages credit risk by establishing agent selection criteria, taking into account the financial status,  

business history and the ability to pay premiums. Agents are also required to provide property or a guarantor for the credit 

limit stipulated by the Company. Credit ratings are also considered for reinsurance and investments made by the Company.

Profit or loss Equity, net of tax

5% 

strengthening

5%

weakening

5% 

strengthening

5%

weakening

(in thousand Baht)

Foreign Currency 30,187 (30,187) (49,495) 49,495

Profit or loss Equity, net of tax

2% increase 2% decrease 2% increase 2% decrease

(in thousand Baht)

Stock Exchange of Thai - - 43,571 (43,571)

Foreign Stock Exchange - - 42,187 (42,187)
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Credit quality analysis

 The following table sets out information about the credit quality as at 31 December 2020 of debt securities measured 

at fair value through other comprehensive income and debt securities measured at amortised cost, based on Tris and Fitch 

ratings.

       

       

31.9 Liquidity risk

 Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to liquidate its financial assets and/or procure sufficient funds 

to discharge its obligations in a timely manner, resulting in the occurrence of a financial loss.

 Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to meet future obligations when due because it is unable to 

liquidate its assets, unable to procure sufficient funds, or the cost of the funds procured would be unacceptable to the 

Company. In addition to holding cash and cash equivalents, the Company focus on the liquidity when making investment 

decisions, and favours investment in highly liquid assets that can be sold on a secondary market or that can be liquidated 

prior to maturity, such as fixed deposits, in order to provide funding for short-term debt settlements that are unable to be 

predicated in advance.

(in thousand Baht)

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investments measured at fair value

   through other comprehensive income

Government and state enterprise securities 299,680 - - 299,680

Credit rated debt investments

Rated AAA - - - -

Rated AA- to AA+ - - - -

Rated A- to A+ - - - -

Rated BBB and below - - - -

Carrying amount 299,680 - - 299,680

Less Allowance for impairment loss - - - -

Investments measured at amortised cost

Government and state enterprise securities 1,665,013 - - 1,665,013

Credit rated debt investments

Rated AAA 865,043 - - 865,043

Rated AA- to AA+ 1,213,477 - - 1,213,477

Rated A- to A+ 2,284,632 - - 2,284,632

Rated BBB and below - - 281,281 281,281

Carrying amount 6,028,165 - 281,281 6,309,446

Less Allowance for excepted credit loss (2,437) - (142,814) (145,251)

Net carrying amount 6,025,728 - 138,467 6,164,195
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 The analysis of the expected maturity profile of loss reserves and outstanding claims, net of reinsurance are as follows; 

31.10 Carrying amounts and fair value

 Measurement of fair value

The Company determines Level 2 fair values for unit trusts using the net asset value (NAV) on the last business day of the 

period provided by assets management companies.

Level 2 fair values for simple over-the-counter derivatives are based on broker quotes.

The Company determines Level 3 fair value for non-listed equity securities using external appraiser’s value.

The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities, including their levels 

in the fair value hierarchy for financial instruments measured at fair value. It does not include fair value information for financial 

assets and financial liabilities not measured at fair value if the carrying amount is a reasonable approximation of fair value.

Financial assets and liabilities measured at fair value

2020 2019

(in thousand Baht)

Not over 1 year 1,804,678 2,016,183

Over 1 - 5 years 213,672 180,892

Over 5 years 41,669 29,400

Total 2,060,019 2,226,475

Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

(in thousand Baht)

31 December 2020

Financial assets

Investments measured at fair value 

   through other comprehensive income

Government and state enterprise securities 79,051 299,680 - 378,731

Equity securities 906,466 - 169,843 1,076,309

Foreign equity securities 2,445,589 - - 2,445,589

Unit trusts 1,571,759 865,688 - 2,437,447

Foreign unit trusts - 35,083 - 35,083

Derivatives

Derivative assets - 22,781 - 22,781

Total 5,002,865 1,223,232 169,843 6,395,940

Financial liabilities

Derivatives

Derivative liabilities - - - -

Total - - - -
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Financial assets and financial liabilities not measured at fair value  

 

  

Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

(in thousand Baht)

31 December 2019

Financial assets

Available-for-sale investments

Government and state enterprise securities 267,185 236,494 - 503,679

Equity securities 1,629,614 - - 1,629,614

Foreign equity securities 1,029,061 - - 1,029,061

Unit trusts 2,096,560 556,913 - 2,653,473

Foreign unit trusts 62,065 30,830 - 92,895

Derivatives

Derivative assets - 2,985 - 2,985

Total 5,084,485 827,222 - 5,911,707

Financial liabilities

Derivatives

Derivative liabilities - 20 - 20

Total - 20 - 20

Carrying

amount

Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

(in thousand Baht)

31 December 2020

Financial assets

Cash and cash equivalent 733,008 733,008 - - 733,008

Debt securities measured at amortised cost 5,016,731 - 5,016,303 - 5,016,303

Deposits at bank with original  maturities over 3 months 1,292,715 - 1,292,715 - 1,292,715

Loans 1,037 - 1,037 - 1,037
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Measurement of fair value

 The method used for fair value measurement depends upon the characteristics of the financial instrument. The Company 

establishes the fair value of its financial instruments by adopting the following methods:

 a) The fair value of deposits at banks and notes with maturity periods of less than 90 days is based on their carrying 

value. For those with maturity periods longer than 90 days, fair value is estimated using a discounted cash flows analysis 

based on the current interest rate and the remaining period to maturity.

 b) For debts securities, their fair value is generally derived from quoted market prices or determined by using the yield 

curve as announced by the Thai Bond Market Association.

 c) For marketable equity securities, their fair value is generally derived from quoted market prices. For non-marketable 

equity securities, fair value is determined using discount cashflow method by external appraiser’s value.

 d) For unit trusts, their fair value is generally derived from quoted market prices or determined by using the last working 

day net asset value announced by asset management company.

 e) For floating interest rate loans with no significant credit risk, fair value is based on carrying value. Fair value of fixed 

rate loans is estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate.

 f) For derivatives, their fair value is measured by using foreign exchange rate from contractual bank.

 At 31 December 2020 and at 2019, no transfers from Level 1 to Level 2.

32  Securities and assets pledged with the Registrar

32.1  Investments in debt securities were pledged with the Registrar in accordance with the Non-Life Insurance Act No. 2 B.E. 

2551 as follows:

 

Carrying

amount

Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

(in thousand Baht)

31 December 2019

Financial assets

Cash and cash equivalent 434,353 434,353 - - 434,353

Debt securities measured at amortised cost 4,970,429 - 5,114,571 - 5,114,571

Deposits at bank with original maturities over 3 months 2,245,424 - 2,245,424 - 2,245,424

General investments 7,139 - - 355,954 355,954

Loans 1,786 - 1,786 - 1,786

2020 2019

Book value Face value Book value Face value

(in thousand Baht)

State enterprise bonds 14,173 14,000 14,350 14,000
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32.2 Investments in debt securities were reserved with the Registrar in accordance with the Notification of the Office of In-

surance Commission regarding “Rates, Rules and Procedures for unearned premium reserve of Non-Life Insurance Company 

B.E.2557” as follows:

33 Restricted and collateral securities

 

 In addition, as at 31 December 2020, the Company has pledged government bonds and saving ticket with carrying value 

of Baht 3.8 million (2019: Baht 4.7 million) as collateral for cases brought against insured drivers.

34 Contribution to Non-Life Insurance Fund

 As at 31 December 2020 and 2019, the accumulated Contribution to Non-Life Insurance Fund were as follows:

35  Commitments with non-related parties 

(a) Future minimum non-cancellable operating leases

 The Company has entered into various operating lease agreements in respect of the lease of office building space and 

other services. 

(b) Other commitments

 As at 31 December 2020, there was an outstanding bank guarantee of Baht 6.6  million (2019: Baht 9.2 million) issued 

by a bank on behalf of the Company in the normal courses of business.

2020 2019

Book value Face value Book value Face value

(in thousand Baht)

Government and state enterprise debt securities 1,186,056 1,178,000 1,189,022 1,178,000

2020 2019

(in thousand Baht)

Deposits at banks were pledged for:

-  Bank overdrafts 20,000 20,000

-  Electricity supply and communications usage 2,000 2,000

- Court bond under motor insurance policies 250 250

-  Letter of bank guarantees 5,465 8,174

Total 27,715 30,424

2020 2019

(in thousand Baht)

At 1 January 224,574 196,546

Increase during the year 24,286 28,028

At 31 December 248,860 224,574

2020 2019

(in thousand Baht)

Within one year 6,026 31,695

After one year but within five years 3,455 23,163

After five years 74 514

Total 9,555 55,372
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36 Contingent liabilities

 As at 31 December 2020, lawsuits have been brought against the Company in relation to insurance claims in the  

normal course of business totaling approximately Baht  690.5 million (2019: Baht 650.7 million) in which the outcomes of these  

cases have not yet been finalised. However, the Company has set aside loss reserves for its contingent losses in the financial 

statements amounting to approximately Baht 199.6 million (2019: Baht 195.7 million). The Company’s management believes 

that the recorded amount of provision for potential losses in respect of those claims is adequate.

37 Event after reporting period

 On 23 February 2021, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution to propose to the  

Annual General Meeting of Shareholders that a dividend of Baht 2.20 per share be paid to the shareholders in respect of the  

operating results for the year 2020, a total of Baht 440 million.

38 Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) not yet adopted    

 New and revised TFRSs, which are relevant to the Company’s operations, expected to have a material impact on the 

Company’s financial statements when initially adopted, and will become effective for the financial statements in annual  

reporting periods beginning on or after 1 January 2021, are as follows:

39 Reclassification

 Certain accounts in the statement of financial position as at 31 December 2019 and statement of cash flows for the year 

ended 31 December 2019 for comparison purpose, have been reclassified to conform to the presentation in the current period 

financial statements. These reclassifications have principally been made upon the adoption of Accounting Guideline: Financial 

Instruments and disclosure for insurance entities as disclosed in note 3 and in conformity with the Notification of the Office 

of Insurance Commission regarding the presentation of the financial statements Significant reclassifications were as follows:

 

TFRS Topic

Framework Conceptual Framework for Financial Reporting

Before

reclass.

Reclass After

reclass.

(in thousand Baht)

Statement of financial position

  as at 31 December 2019

Assets

Accrued investment income 48,081 (1) 48,080

Loans and receivables 1,786 1 1,787

-

Statement of cash flows

    for the year ended 31 December 2019

Cash flows from operating activities

Investment in securities (1,122,798) 1,122,798 -

Loans 2,076 (2,076) -

Deposits at financial institutions 449,967 (449,967) -

Cash received - Financial assets - 11,570,030 11,570,030

Cash paid - Financial assets - (12,240,784) (12,240,784)
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