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บริษัท สหมงคลประกันภัย จากัด
เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ปผว.1
หน่วย : ล้ านบาท

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
รายการ
2556
2555
สินทรัพย์
844.08 698.25
หนี ้สิน
638.39 531.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น
205.69 166.26
เงินกองทุน
265.36 230.53
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
97.01 80.13
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (ร้ อยละ) 274
288
รายได้
159.09 128.90
รายจ่าย
158.45 117.27
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
0.64
11.63
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
32.19 33.33
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
11.88 (25.25)
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
44.07
8.08

หมายเหตุ :

ไตรมาสที่ 2
2556
2555
698.97
543.81
155.16
185.67
80.13
232
259.73
253.58
6.15
53.72
(41.44)
12.28

ไตรมาสที่ 3
2556
2555
734.97
616.20
118.77
146.83
80.13
183
395.41
407.56
(12.15)
67.25
(67.68)
(1.43)

1. กฎหมายกาหนดให้ สดั ส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 100
2. เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สิน
ของบริษัท ซึง่ ไม่อยูใ่ นขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี
3. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดาเนินงานสะสม 6 เดือน และ ไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดาเนินงาน
สะสม 9 เดือน
4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้ หมายถึงกระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) ที่จดั ทาโดยวิธี
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
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สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกองทุน
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
789.29
659.36
616.20
517.71
173.09
141.65
221.25
167.69
80.89
71.76

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (ร้ อยละ)
รายได้
รายจ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

273
543.59
538.80
4.79
106.14
(85.61)
20.53

รายการ

309
485.18
544.41
(59.23)
40.95
(191.07)
(150.12)

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกาหนดให้ สดั ส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 100
2. เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้ ว ยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สิน
ของบริษัท ซึง่ ไม่อยูใ่ นขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ค่ ามาตรฐาน

ปี 2555

ปี 2554

 100

465

397
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ตารางสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจาปี 2555
หน่วย : ล้ านบาท

รายการ

จานวนเบี ้ย
ประกันภัย
โดยตรง
สัดส่วน
ของเบี ้ย
ประกันภัย

การ
ประกัน
อัคคีภยั

การ
ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง
ตัว สิน
เรื อ ค้ า

การประกันภัย
รถยนต์

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โดยข้ อ
บังคับ
ของ
กฎหมาย

โดย
ความ
ความ
ความ เสี่ยงภัย รับผิดต่อ
สมัครใจ ทรัพย์สิน บุคคล
ภายนอก

วิศว
กรรม

อุบตั ิ
เหตุ
ส่วน
บุคคล

สุข
ภาพ

อิสร
ภาพ

รวม

24.65

-

4.51

237.56

363.45

-

-

-

0.55

-

16.0

646.72

3.81

-

0.70

36.73

56.20

-

-

-

0.09

-

2.47

100

หมายเหตุ : ข้ อมูลมาจากรายงานประจาปี 2555
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ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย
 การขอเอาประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
สามารถขอเอาประกันภัยโดยผ่านตัวแทน/นายหน้ า หรื อบริษัทโดยตรงได้ ดังนี ้
1. สอบถามอัตราเบี ้ยประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัย หรื อตัวแทน/นายหน้ า แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะทาประกันภั ยกับแผนก
รถยนต์ภาคสมัครใจ โดยระบุ ยี่ห้อ , รุ่นรถ, ขนาดรถยนต์, ปี ที่จดทะเบียน, ประเภทการประกันภัย, ลักษณะ
การใช้ งาน , เส้ นทางในการใช้ รถ เพื่อความถูกต้ องของข้ อมูลการรับประกันภัย
2. บริษัทเสนออัตราเบี ้ยประกันภัย
- เจ้ าหน้ าที่พิจารณารับประกันภัย พิจารณาความเสี่ยงที่จะรับประกันภัย เพื่อเสนออัตราเบี ้ยประกันภัย ,
ความคุ้มครอง, เงื่อนไขกรมธรรม์ ตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัยตกลงทาประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยกรอกใบแจ้ งการรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยระบุรายละเอียดรถยนต์ พร้ อม
ลงนามในใบแจ้ งฯ และแนบเอกสารประกอบ เช่น สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนรถ , สัญญาเช่าซื ้อ
หรื อสัญญาซื ้อขาย (กรณีรถป้ายแดง) , สาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีระบุชื่อผู้ขบั ขี่ในกรมธรรม์ ) ฯลฯ
4. ผู้เอาประกันภัยชาระค่าเบี ้ยประกันภัย
- กรณีชาระที่บริษัทโดยตรง ทางบริษัทจะมอบตารางกรมธรรม์, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ให้ กบั
ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีการชาระค่าเบี ้ยประกันภัย ระยะเวลาดาเนินการแล้ วเสร็จประมาณ 1 วันทาการ
- กรณีชาระผ่านตัวแทน/นายหน้ า ตัวแทน/นายหน้ าจะมอบหลักฐานการรับประกันภัย เพื่อยืนยัน
การคุ้มครองและเป็ นหลักฐานในการรับค่ าเบี ้ยประกันภัย และบริษัทจะส่งมอบตารางกรมธรรม์ ,
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ระยะเวลาดาเนินการแล้ วเสร็จภายใน 15 วันทาการ
 การขอเอาประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
สามารถขอเอาประกันภัยโดยผ่านตัวแทน/นายหน้ า หรื อบริษัทโดยตรงได้ ดังนี ้
1. ผู้เอาประกันภัยสอบถามอัตราเบี ้ยประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัย แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะทาประกันภัยตามสมุดคูม่ ือจดทะเบียนรถ หรื อ
ตามตารางกรมธรรม์เดิม (กรณียงั ไม่หมดอายุ) โดยระบุประเภทและขนาดรถยนต์ , ลักษณะการใช้ งาน
2. บริษัทเสนออัตราเบี ้ยประกันภัย
- บริษัทเสนออัตราเบี ้ยประกันภัย , ความคุ้มครอง, เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
3. ผู้เอาประกันภัยตกลงทาประกันภัย
- บริ ษัทขอรายละเอียดของผู้เอาประกันภัย และเอกสารเพิ่มเติม เช่น สาเนาทะเบียนรถ, สัญญาเช่าซื ้อ
(กรณีรถป้ายแดง) , เอกสารระบุรายละเอียดรถนาเข้ าจากต่างประเทศและสาเนาบัตรประชาชน
(กรณีที่เป็ นรถนาเข้ าจากต่างประเทศ)
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4. การจัดพิมพ์กรมธรรม์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ และรับชาระค่าเบี ้ยประกันภัย
- บริษัทมอบกรมธรรม์/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีอย่างย่อ ให้ ผ้ เู อาประกันภัยพร้ อมรับชาระค่าเบี ้ย
ประกันภัย
5. ระยะเวลาดาเนินการแล้ วเสร็จประมาณ 15-30 นาที
 การขอเอาประกันภัย Non-Motor
สามารถขอเอาประกันภัยโดยผ่านตัวแทน/นายหน้ า หรื อบริษัทโดยตรงได้ ดังนี ้
1. ผู้เอาประกันภัยสอบถามอัตราเบี ้ยประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยแจ้ งรายละเอียดทรัพย์สินที่จะทาประกันภัย เพื่อสอบถามอัตราเบี ้ยประกันภัยที่
ต้ องการให้ บริษัทคุ้มครองทรัพย์สิน
2. บริษัททาการสารวจภัย (บางกรณี )
- หากมีจานวนเงินเอาประกันภัยที่สงู หรื อลักษณะของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทจะนัดสารวจภัย
เพื่อประเมินลักษณะความเสี่ยงภัย เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยต่อไป
3. บริษัทพิจารณารับประกันภัย
- เจ้ าหน้ าที่พิจารณารับประกันภัยจะวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย และคานวณเบี ้ยประกันภัยที่เหมาะสม
พร้ อมทังท
้ าใบเสนอราคาแจ้ งรายละเอียด อัตราค่าเบี ้ยประกันภัย , ความคุ้มครอง , เงื่อนไขกรมธรรม์
แจ้ งให้ ผ้ เู อาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจทาประกันภัย
4. ผู้เอาประกันภัยตกลงทาประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยลงนามในใบคาขอเอาประกันภัย
5. การจัดพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย และรับชาระค่าเบี ้ยประกันภัย
- บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัย ประกอบด้ วยตารางกรมธรรม์ เอกสารแนบท้ าย ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกากับภาษี จัดส่งให้ ตวั แทน/นายหน้ า หรื อผู้เอาประกันภัย พร้ อมรับชาระค่าเบี ้ยประกันภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการแล้ วเสร็จประมาณ 1-3 วันทาการ

หมายเหตุ : ข้ อมูลนี ้เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุงในภายหลังได้
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ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่ าสินไหมทดแทน
หรือผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
 การขอรับค่ าสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์
1. ผู้เอาประกันภัยแจ้ งเหตุ
- ผู้เอาประกันภัยแจ้ งเหตุผา่ นหมายเลข 02-68-77777 ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อศูนย์รับแจ้ งของบริ ษัท หรื อ
แจ้ งผ่านตัวแทน/นายหน้ า ว่าเกิดความเสียหายขึ ้น โดยระบุ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ หมายเลขกรมธรรม์ วัน
เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ชื่อ -นามสกุล-เบอร์ โทรศัพท์ของผู้ขบั ขี่ ลักษณะการเกิดเหตุ
2. บริษัททาการตรวจสอบอุบตั เิ หตุ
- บริษัทส่งเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบอุบตั เิ หตุ ไปยังสถานที่เกิดเหตุ หรื อที่นดั หมาย เพื่อทาการตรวจสอบความ
เสียหาย
3. บริษัทตรวจสอบความเสียหาย
- บริษัทตรวจสอบความเสียหาย และออกใบเคลมให้ แก่ผ้ เู สียหาย
4. ผู้เอาประกันภัยรับค่าสินไหมทดแทน
4.1 กรณีซอ่ มรถ ผู้เอาประกันนาใบเคลมและใบขับขี่ให้ อใู่ นเครื อที่บริษัทได้ ตกลงกันไว้
4.2 กรณีลกู ค้ าหรื อคูก่ รณีมีความประสงค์จะนารถไปจัดซ่อมเอง
- บริษัทคุมราคาเอง
หลังจากจัดซ่อมเสร็จ ทางลูกค้ าแจ้ งให้ บริษัทไปดาเนินการตรวจสภาพผลการจัดซ่อม พร้ อม
เอกสารเรี ยกเก็บใบเสร็จค่าซ่อม หรื อเอกสารสัญญาประนีประนอมยอมความ แล้ วบริษัทจะ
ดาเนินการจ่ายค่าซ่อมให้ ลกู ค้ าต่อไป
4.3 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้ ใช้ สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.ก่อน หากมีการสารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลให้ นาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล , สาเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย , สาเนา
บันทึกประจาวันข้ อเกิดเหตุ มาประกอบการรับค่าเสียหายเบื ้องต้ นต่อไป
4.4 กรณีเบิกค่าปลงศพ ให้ นาสาเนาใบมรณะบัตรของผู้ประสบภัย , สาเนาบันทึกประจาวันข้ อเกิดเหตุ
เอกสารทายาทผู้รับผลประโยชน์ มาประกอบการรับค่าเสียหายเบื ้องต้ นต่อไป
5. เวลาที่ใช้ ในการดาเนินการจะขึ ้นอยูก่ บั สภาพความเสียหายของรถยนต์
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 การขอรับค่ าสินไหมทดแทนการประกันภัย Non-Motor
1. ผู้เอาประกันภัยแจ้ งเหตุ
- ผู้เอาประกันภัยแจ้ งเหตุผา่ นหมายเลข 02-68-77777 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อแจ้ งผ่านตัวแทน/นายหน้ า
ว่าเกิดความเสียหายขึ ้น
2. บริษัททาการตรวจสอบ
- บริษัททาการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย สถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่เอา
ประกันภัย ระยะเวลาการเอาประกันภัย และเงื่อนไขการเอาประกันภัย
3. บริษัทส่งเจ้ าหน้ าที่สารวจความเสียหาย
- บริษัทส่งเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความเสียหายไปยังสถานที่เกิดเหตุ
4. บริษัทประเมินค่าความเสียหาย
- บริษัทจะพิจารณาค่าความเสียหายของผู้เอาประกันภัยภายใต้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ทังนี
้ ้ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายตามความเป็ นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัย
5. เจรจาตกลงค่าความเสียหาย
- บริษัทเจรจาตกลงค่าความเสียหายกับผู้เอาประกันภัย และ/หรื อ ผู้มีสว่ นได้ เสียในทรัพย์สินที่เสียหาย
ตามความเป็ นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัย
6. ผู้เอาประกันภัยรับค่าสินไหมทดแทน
- ผู้เอาประกันภัยต้ องส่งเอกสารการขอรับค่าสินไหมทดแทนโดยรับรองสาเนาถูกต้ อง ได้ แก่ สาเนาบัตร
ประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้ าน , หรื อหนังสือจดทะเบียนภาษีธุรกิจ (กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล) , สาเนาสมุด
บัญชีของผู้รับผลประโยชน์ และใบเสร็จรับเงินค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ให้ บริษัท พร้ อมทังลงนามในเอกสาร
้
แบบฟอร์ มขอรับค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ ตกลงไว้ กบั บริษัท
7. เวลาที่ใช้ ในการดาเนินการแล้ วเสร็จประมาณ 7-15 วัน
** การประกันภัยบางประเภท บริษัทอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการ **
หมายเหตุ : ข้ อมูลนี ้เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุงในภายหลังได้
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วิธีการติดต่ อบริษัทประกันวินาศภัย และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรณีพพ
ิ าทหรือเรื่องร้ องเรียน
1. ติดต่อลูกค้ าสัมพันธ์ หมายเลข 02-68-77777 กด 0 ได้ ตลอด 24 ชััั่วโมง หรื อ
2. ติดต่อหน่วยไอเอสซี (ISC) ศูนย์บริการประชาชน / ศูนย์รับแจ้ งอุบตั เิ หตุรถยนต์ หมายเลข 02-68-77777
ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อ
3. ติดต่อ www.upp.co.th หรื อ E-Mail : upp_isc@upp.co.th

