บริ ษทั ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหำชน)
เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

รำยกำร
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินกองทุน TCA
เงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย TCR
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย (ร้อยละ)
รำยได้
รำยจ่ำย
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ไตรมำสที่ 1
2560 2559

ไตรมำสที่ 2
2560 2559

3,452
2,914
538
596
179
333
294
283
11
17
(12)
5

3,108
2,592
516
545
134
406
552
538
14
136
(12)
(16)
108

3,476
2,962
514
507
195
261
299
283
16
81
(82)
(3)
(4)

ป
ผ
ว.
หน่ว1ย : ล้ำนบำท
ไตรมำสที่ 3
2560 2559

3,397 3,010 3,307
2,883 2,503 2,800
514
507
507
547
557
553
189
154
200
289
363
277
575
804
839
549 (807) 819
26
(3)
20
114
90
90
(145) (24)
(8)
(3)
(16)
(4)
(34)
50
78

หมำยเหตุ : 1.กฎหมำยกำหนดให้สัดส่ วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย ต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 140
2. เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ซึ่งไม่อยูใ่ น
ขอบเขตกำรสอบทำนของผูส้ อบบัญชี
3. ไตรมำสที่ 2 หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนสะสม 6 เดือน และ ไตรมำสที่ 3 หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนสะสม 9 เดือน
4. รำยกำรกระแสเงินสดจำกกิจกรรมแต่ละประเภท ให้หมำยถึง กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) ที่จดั ทำโดยวิธีทำงตรงหรื อทำงอ้อม
5. งบกำรเงินยังไม่ผำ่ นกำรสอบทำนจำกผูส้ อบบัญชี

รำยกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
2,990
3,090
2,495
2,572
495
518
509
566
124
180

สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินกองทุน
เงินกองทุนที่ดำรงตำมกฎหมำย
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย (ร้อย
ละ)
รำยได้
รำยจ่ำย
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

411

314

1,119
1,100
9
69
(26)
(16)
27

1,116
1,076
40
(52)
(14)
(4)
(70)

หมำยเหตุ : 1.กฎหมำยกำหนดให้สดั ส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย ต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 140
2. เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศว่ำด้วยกำรประเมินรำคำสิ นทรัพย์และหนี้สินของ
บริ ษทั ซึ่งไม่อยูใ่ นขอบเขตกำรตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตรำส่วน
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

ค่ำมำตรฐำน
>=100%

ปี 2560
152

ปี 2559
195

ตำรำงสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตำมประเภทของกำรรับประกันภัยประจำปี 2560
กำรประกันภัย
ทำงทะเลและ
ขนส่ง

รำยกำร

จำนวน
เบี้ย
ประกันภัย
รับ
โดยตรง
สัดส่วน
ของเบี้ย
ประกันภัย

กำร
ประกัน
อัคคีภยั ตัว
เรื อ

สิ นค้ำ

9

-

28

0.56

-

1.74

กำรประกันภัย
รถยนต์

กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม
โดย
โดย
ควำม
อุบตั ิเหตุ
ข้อบังคับ ควำม
ควำมรับผิดต่อ
เสี่ ยงภัย
วิศวกรรม ส่วน สุขภำพ อื่นๆ
ของ สมัคร
บุคคลภำยนอก
ทรัพย์สิน
บุคคล
กฎหมำย ใจ
17
587
458
75
213
224 1,611

1.06

36.44

28.43

4.66

13.21

13.90

100

ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย
1) งำนรับประกันภัยรถยนต์
(1.1) รับแจ้งหรื อรับกำรติดต่อจำกลูกค้ำ (ผูข้ อเอำ
ประกันภัย)
(1.2) สอบถำมข้อมูลสำหรับกำรรับประกันภัย ให้
ลูกค้ำกรอกแบบใบคำขอเอำประกันภัย และขอข้อมูล
เพิม่ เติมถ้ำต้องกำรเพิม่
(1.3) ออกใบเสนอรำคำ โดยมีกำรระบุควำมคุม้ ครอง
และอัตรำค่ำเบี้ย และกรณี ไม่สำมำรถรับประกันภัย
จะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบทันที
(1.4) เมื่อลูกค้ำตกลงขอทำประกันภัยตำมเงื่อนไข
บริ ษทั ขอตรวจสภำพรถสำหรับรถที่ไม่ใช่รถป้ ำยแดง
หรื อเป็ นรถที่เคยมีประวัติเคลมมำก่อน (เฉพำะกำรรับ
ประกันภัย ประเภท 1)

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

เอกสารประกอบ

วิธีการในการขอเอาประกันภัย

- ไม่เกิน 2 วันสำหรับ
กำรเสนอรำคำ
- ไม่เกิน 3 วันสำหรับ
กำรตรวจสภำพรถยนต์

(1) ใบคำขอเอำประกันภัย
(2) สำเนำสมุดจดทะเบียนรถ
(3) สำเนำตำรำงหน้ำกรมธรรม์ฉบับเดิม
(4) สำเนำใบขับขี่และ/หรื อบัตรประชำชน
ของผูเ้ อำประกันภัยและผูข้ บั ขี่รำยอื่น ถ้ำเป็ น
แบบระบุชื่อ (กรณี เป็ นนิติบุคคล ใช้สำเนำจด
ทะเบียนบริ ษทั แทน)

(1) ลูกค้ำ/ผูข้ อเอำประกันภัย สำมำรถติดต่อ
กับบริ ษทั ผ่ำนตัวแทน นำยหน้ำประกันภัย
หรื อบริ ษทั ได้โดยตรงเพื่อขอทำประกันภัย
กับบริ ษทั
(2) กรอกแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอ
เอำประกันภัย โดยสำมำรถขอได้จำกตัวแทน
นำยหน้ำประกันภัย หรื อได้ที่เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องของบริ ษทั
(3) ส่งแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอเอำ
ประกันภัยพร้อมเอกสำรประกอบมำที่บริ ษทั
เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั จะติดต่อลูกค้ำกรณี ที่ตอ้ ง
ขอข้อมูลเพิ่มและเสนอรำคำต่อไป และกรณี
ต้องตรวจสภำพรถเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั จะขอ
นัดตรวจสภำพรถก่อนกำรรับประกันภัยทุก
ครั้ง

ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย
2) งำนรับประกันอัคคีภยั และควำมเสี่ ยงภัยทุกชนิด
(Fire & IAR)
(2.1) รับแจ้งหรื อรับกำรติดต่อจำกลูกค้ำ (ผูข้ อเอำ
ประกันภัย)
(2.2) สอบถำมข้อมูลสำหรับกำรรับประกันภัย ให้
ลูกค้ำกรอกแบบใบคำขอเอำประกันภัย และขอข้อมูล
เพิ่มเติมถ้ำต้องกำรเพิ่ม
(2.3) สำรวจสถำนที่ขอเอำประกันภัยหรื อทรัพย์สินที่
ขอเอำประกันภัย เพื่อตรวจสอบประเมินควำมเสี่ ยงภัย
กรณี เป็ นลักษณะมีควำมเสี่ ยงภัยสูง เช่น เป็ นภัยผลิต
หรื อคลังสิ นค้ำ
(2.4) ออกใบเสนอรำคำ โดยมีกำรระบุควำมคุม้ ครอง
และอัตรำค่ำเบี้ย และในกรณี ไม่สำมำรถรับประกันภัย
ได้จะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบทันที

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

เอกสารประกอบ

วิธีการในการขอเอาประกันภัย

- ไม่เกิน 3 วันสำหรับ
กำรเสนอรำคำ
- ไม่เกิน 15 วัน ในกรณี
ที่ตอ้ งเข้ำสำรวจภัย

(1) ใบคำขอเอำประกันภัย
(2) สำเนำจดทะเบียนนิติบุคคลและ ภพ 20
หรื อสำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่เอำ
ประกันภัย ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดำ
(3) สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจสำหรับนิติบุคคล หรื อสำเนำบัตร
ประชำชน สำหรับกรณี เป็ นบุคคลธรรมดำ
(4) รำยงำนสำรวจภัย กรณี เป็ นกำร
ประกันภัยที่มีลกั ษณะควำมเสี่ ยงภัยมำกกว่ำ
ปกติและมีจำนวนเงินเอำประกันสูง

(1) ลูกค้ำ/ผูข้ อเอำประกันภัย สำมำรถติดต่อ
กับบริ ษทั ผ่ำนตัวแทน นำยหน้ำประกันภัย
หรื อบริ ษทั ได้โดยตรงเพื่อขอทำประกันภัย
กับบริ ษทั
(2) กรอกแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอ
เอำประกันภัย โดยสำมำรถขอได้จำกตัวแทน
นำยหน้ำประกันภัย หรื อได้ที่เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องของบริ ษทั
(3) ส่งแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอเอำ
ประกันภัยพร้อมเอกสำรประกอบมำที่บริ ษทั
เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั จะติดต่อลูกค้ำกรณี ที่ตอ้ ง
ขอข้อมูลเพิ่มและขอสำรวจภัย เพือ่ กำรเสนอ
รำคำต่อไป

ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย
3) งำนรับประกันภัยวิศวกรรม (Engineering)
(3.1) รับแจ้งหรื อรับกำรติดต่อจำกลูกค้ำ (ผูข้ อเอำ
ประกันภัย)
(3.2) สอบถำมข้อมูลสำหรับกำรรับประกันภัย ให้
ลูกค้ำกรอกแบบใบคำขอเอำประกันภัย และขอข้อมูล
เพิ่มเติมถ้ำต้องกำรเพิ่ม
(3.3) สำรวจสถำนที่ขอเอำประกันภัยหรื อทรัพย์สินที่
ขอเอำประกันภัย เพื่อตรวจสอบประเมินควำมเสี่ ยงภัย
กรณี เป็ นลักษณะมีควำมเสี่ ยงภัยสูงเช่นเป็ นงำน
ก่อสร้ำง งำนติดตั้ง และกรณี เป็ นงำนรับประกันภัย
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยผลิต
(3.4) ออกใบเสนอรำคำ โดยมีกำรระบุควำมคุม้ ครอง
และอัตรำค่ำเบี้ย และในกรณี ไม่สำมำรถรับประกันภัย
ได้จะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบทันที

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

เอกสารประกอบ

วิธีการในการขอเอาประกันภัย

- ไม่เกิน 3 วันสำหรับ
กำรเสนอรำคำ
- ไม่เกิน 15 วันในกรณี
ที่ตอ้ งเข้ำสำรวจภัย

(1) ใบคำขอเอำประกันภัย
(2) สำเนำจดทะเบียนนิติบุคคลและภพ 20
หรื อสำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่เอำ
ประกันภัย ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดำ
(3) สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจสำหรับนิติบุคคล หรื อสำเนำบัตร
ประชำชน สำหรับกรณี เป็ นบุคคลธรรมดำ
(4) เอกสำรอื่นๆ เช่น BOQ, Contract,
Time Schedule ฯลฯ

(1) ลูกค้ำ/ผูข้ อเอำประกันภัย สำมำรถติดต่อ
กับบริ ษทั ผ่ำนตัวแทน นำยหน้ำประกันภัย
หรื อบริ ษทั ได้โดยตรงเพื่อขอทำประกันภัย
กับบริ ษทั
(2) กรอกแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอ
เอำประกันภัย โดยสำมำรถขอได้จำกตัวแทน
นำยหน้ำประกันภัย หรื อได้ที่เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องของบริ ษทั
(3) ส่งแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอเอำ
ประกันภัยพร้อมเอกสำรประกอบมำที่บริ ษทั
เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั จะติดต่อลูกค้ำกรณี ที่ตอ้ ง
ขอข้อมูลเพิม่ และขอสำรวจภัย เพือ่ กำรเสนอ
รำคำต่อไป

ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย
4) งำนรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
(4.1) รับแจ้งหรื อรับกำรติดต่อจำกลูกค้ำ (ผูข้ อเอำ
ประกันภัย)
(4.2) สอบถำมข้อมูลสำหรับกำรรับประกันภัย ให้
ลูกค้ำกรอกแบบใบคำขอเอำประกันภัย และขอข้อมูล
เพิ่มเติมถ้ำต้องกำรเพิ่ม
(4.3) สำรวจสถำนที่ขอเอำประกันภัยหรื อทรัพย์สินที่
ขอเอำประกันภัย เพื่อตรวจสอบประเมินควำมเสี่ ยงภัย
มำกกว่ำปกติ
(4.4) ออกใบเสนอรำคำ โดยมีกำรระบุควำมคุม้ ครอง
และอัตรำค่ำเบี้ย และในกรณี ไม่สำมำรถรับประกันภัย
ได้จะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบทันที

ระยะเวลาในการ
พิจารณา
- ไม่เกิน 3 วันสำหรับ
กำรเสนอรำคำ และมี
ข้อมูลพร้อม
- ไม่เกิน 15 วันในกรณี
ที่ตอ้ งเข้ำสำรวจภัย

เอกสารประกอบ

(1) ใบคำขอเอำประกันภัย
(2) สำเนำจดทะเบียนนิติบุคคลและภพ 20
หรื อสำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่เอำ
ประกันภัย ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดำ
(3) สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจสำหรับนิติบุคคล หรื อสำเนำบัตร
ประชำชน สำหรับกรณี เป็ นบุคคลธรรมดำ
(4) เอกสำรประกอบอื่นๆ ตำมลักษณะภัย

วิธีการในการขอเอาประกันภัย

(1) ลูกค้ำ/ผูข้ อเอำประกันภัย สำมำรถติดต่อ
กับบริ ษทั ผ่ำนตัวแทน นำยหน้ำประกันภัย
หรื อบริ ษทั ได้โดยตรงเพื่อขอทำประกันภัย
กับบริ ษทั
(2) กรอกแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอ
เอำประกันภัย โดยสำมำรถขอได้จำกตัวแทน
นำยหน้ำประกันภัย หรื อได้ที่เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องของบริ ษทั
(3) ส่งแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอเอำ
ประกันภัยพร้อมเอกสำรประกอบมำที่บริ ษทั
เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั จะติดต่อลูกค้ำกรณี ที่ตอ้ ง
ขอข้อมูลเพิม่ และขอสำรวจภัย เพือ่ กำรเสนอ
รำคำต่อไป

ขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

5) งำนรับประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำ (Marine
Cargo)
(5.1) รับแจ้งหรื อรับกำรติดต่อจำกลูกค้ำ (ผูข้ อเอำ
- ไม่เกิน 2 วันสำหรับ
ประกันภัย)
กำรเสนอรำคำ
(5.2) สอบถำมข้อมูลสำหรับกำรรับประกันภัย ให้
ลูกค้ำกรอกแบบใบคำขอเอำประกันภัย และขอข้อมูล
เพิ่มเติมถ้ำต้องกำรเพิ่ม
(5.3) ออกใบเสนอรำคำ โดยมีกำรระบุควำมคุม้ ครอง
และอัตรำค่ำเบี้ย และในกรณี ไม่สำมำรถรับประกันภัย
ได้จะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบทันที

เอกสารประกอบ

(1) ใบคำขอเอำประกันภัย
(2) สำเนำจดทะเบียนนิติบุคคลและภพ 20
หรื อสำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่เอำ
ประกันภัย ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดำ
(3) สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจสำหรับนิติบุคคล หรื อสำเนำบัตร
ประชำชน สำหรับกรณี เป็ นบุคคลธรรมดำ
(4) Invoice, Bill of Lading,
Packing List, Letter of Credit

วิธีการในการขอเอาประกันภัย

(1) ลูกค้ำ/ผูข้ อเอำประกันภัย สำมำรถติดต่อ
กับบริ ษทั ผ่ำนตัวแทน นำยหน้ำประกันภัย
หรื อบริ ษทั ได้โดยตรงเพื่อขอทำประกันภัย
กับบริ ษทั
(2) กรอกแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอ
เอำประกันภัย โดยสำมำรถขอได้จำกตัวแทน
นำยหน้ำประกันภัย หรื อได้ที่เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องของบริ ษทั
(3) ส่งแบบสอบถำมและแบบฟอร์มขอเอำ
ประกันภัยพร้อมเอกสำรประกอบมำที่บริ ษทั

เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั จะติดต่อลูกค้ำกรณี ที่ตอ้ ง
ขอข้อมูลเพิ่มและขอสำรวจภัย เพือ่ กำรเสนอ
รำคำต่อไป
หมำยเหตุ: 1. ระยะเวลำกำรพิจำรณำขึ้นอยูก่ บั ควำมพร้อมของข้อมูลที่ผขู ้ อเอำประกันภัยจัดเตรี ยมให้และกำรนัดหมำยในกำรสำรวจภัยหรื อตรวจสภำพทรัพย์สิน
2. กรณี ภยั ที่ขอเอำประกันอยูใ่ นข้อยกเว้นของสัญญำเอำประกันต่อของบริ ษทั และบริ ษทั จำเป็ นต้องขอ Special Approval จำกผูร้ ับประกันภัยต่อ ระยะเวลำกำร
พิจำรณำรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นจำกที่แจ้งไว้อีก 7 วัน
3. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอำจเพิ่มเติมมำกกว่ำนี้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะภัย

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย

-

ขั้นตอน ระยะเวลำ
ติดต่อบริ ษทั เพื่อยืน่ เอกสำรโดยหรื อจัดส่งทำงไปรษณี ย ์
เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเอกสำร และตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จะทำจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทน ภำยใน 7 วัน
หรื อตำมนัดหมำย โดยโอนเข้ำบัญชีหรื อรับเช็ค (จ่ำยสดไม่เกิน 2,000.บำท)

-

เอกสำรวิธีกำร
ใบเสนอรำคำ หรื อ ใบรับรองแพทย์ หรื อ เอกสำรที่ใช้แสดงยืนยันควำมเสี ยหำยอื่นๆ
ใบเสร็ จรับเงิน หรื อ บันทึกตกลงค่ำสิ นไหมทดแทน
ใบตรวจรับงำน หรื อใบตรวจรับรถ, ใบมรณะบัตร (กรณี เสี ยชีวิต)
สำเนำบัตรประชำชน, สำเนำทะเบียนบ้ำน, หรื อหนังสื อชุดจดทะเบียนบริ ษทั (กรณี นิติบุคคล)

การติดต่ อบริษทั ประกันวินาศภัย และหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้ องเรียน
คุณ สมหวัง จันทเดช ผูจ้ ดั กำร ส่ วนวิเครำะห์ อุบตั ิเหตุ โทร 02-676-9888 ต่อ 140

ข้ำพเจ้ำ นำ งโสภำ กำญจนริ นทร์ ขอรับรองควำมถูกต้องของรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน ทั้งหมด 9 หน้ำ

นำงโสภำ กำญจนริ นทร์
กรรมกำร

