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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ
2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ 3,426.68 3,256.32 3,360.72 3,212.25 3,283.56
หน้ีสิน 2,234.12 1,946.90 2,142.38 1,960.96 2,006.23
ส่วนของผู้ถือหู้น 1,192.56 1,309.42 1,218.34 1,251.29 1,277.33
เงินกองท้น 1,620.51 1,781.02 1,883.91 1,717.60 1,755.70
เงินกองท้นท่ีตูองดำารงตามกฎหมาย 230.35 196.23 433.48 217.32 221.92

703.50 907.60 434.60 790.34 791.16
รายไดู 465.18 435.50 938.24 867.29 1,308.13
รายจ่าย 450.10 372.58 907.75 784.35 1,181.79

15.08 62.92 30.49 82.94 126.34
298.32 74.82 233.32 149.06 231.38
(1.32) (38.00) (16.47) (80.71) (107.45)
- - (125.10) (83.40) (83.40)

297.00 36.82 91.75 (15.05) (40.53)

    ของบริษัท  ซ่ึงไม่อย้่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

    ทางตรงหรือทางอูอม

บริษัท นำาสินประกันภัย จำากัด (มหาชน)
เปิดเผย ณ วันท่ี 15 สิงหาคม  2559

ปผว.1
หน่วย : ลูานบาท

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

อัตราส่วนเงินกองท้นต่อเงินกองท้นท่ีตูองดำารงตามกฎหมาย(รูอยละ)

กำาไร(ขาดท้น)ส้ทธิ
กระแสเงินสดไดูมา (ใชูไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดไดูมา (ใชูไป) จากกิจกรรมลงท้น
กระแสเงินสดไดูมา (ใชูไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) ส้ทธิ

หมายเหต้ : 1. กฎหมายกำาหนดใหูสัดส่วนเงินกองท้นต่อเงินกองท้นท่ีตูองดำารงตามกฎหมาย ตูองไม่ตำ่ากว่ารูอยละ 140
2. เงินกองท้น เป็นเงินกองท้นตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าดูวยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสิน

3. ไตรมาสท่ี 2 หมายถึง ผลการดำาเนินงานสะสม 6 เดือนและไตรมาสท่ี 3 หมายถึงผลการดำาเนินงานสะสม 9 เดอืน
4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภทใหูหมายถึงกระแสเงินสดไดมูา(ใชูไป) ท่ีจัดทำาโดยวิธี



2/13

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ
2558 2557

สินทรพัย์ 3,303.23 2,981.58
หน้ีสิน 2,008.94 1,733.33
ส่วนของผู้ถือหู้น 1,294.29 1,248.25
เงินกองท้น 1,754.29 1,728.79
เงินกองท้นท่ีตูองดำารงตามกฎหมาย 228.50 223.76

767.75 772.61
รายไดู 1,762.20 1,716.86
รายจ่าย 1,618.56 1,553.95

143.64 162.91
259.00 236.98

(209.69) (197.12)
(83.40) (90.35)

(34.09) (50.49)

    และหน้ีสินของบริษทั ซึ่งไม่อย่ใ้นขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

อัตราส่วน คา่มาตราฐาน

  อัตราส่วนสภาพคลอ่ง > = 100% 390.50% 367.30%

บรษัิท นำาสินประกันภัย จำากัด (มหาชน)
เปิดเผย ณ วันท่ี  16  พฤษภาคม 2559

หน่วย : ลาูนบาท
ณ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนเงินกองท้นต่อเงินกองท้นท่ีตูองดำารงตามกฎหมาย(รูอยละ)

กำาไร(ขาดท้น)ส้ทธิ
กระแสเงินสดไดูมา (ใชไูป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดไดูมา (ใชไูป) จากกิจกรรมลงท้น
กระแสเงินสดไดูมา (ใชไูป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) ส้ทธิ

หมายเหต้ : 1. กฎหมายกำาหนดใหูสัดส่วนเงินกองท้นต่อเงินกองท้นท่ีตูองดำารงตามกฎหมาย ตูองไม่ตำ่ากว่ารูอยละ 140

2. เงินกองท้น เป็นเงินกองท้นตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าดวูยการประเมินราคาทรพัย์สิน

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคญั (รูอยละ)

ปี 2558 ปี 2557



ตารางสัดส่วนรูอยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจำาปี 2558

หน่วย:ลูานบาท

รายการ
การ

ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวมตวัเรือ สินคูา โดย
ขูอบังคับ

ของ
กฏหมาย

โดยความ
สมัครใจ

ความ
เส่ืยงภัย
ทรัพย์สิน

ความรับ
ผิดต่อ
บ้คคล

ภายนอก

วศิวกรรม
อ้บัติเหต้

ส่วนบ้คคล ส้ขภาพ อ่ืนๆ

จำานวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง

34.23 - 19.90 237.58 1,280.79 35.31 11.25 16.38 364.38 0.05 5.77 2,005.64

สัดส่วน 
ของเบี้ย
ประกันภัย

1.71% - 0.99% 11.84% 63.86% 1.76% 0.56% 0.82% 18.17% 0.00% 0.29% 100.00%
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การประกันภัยรถยนต์
 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ท่ีถ้กบังคับโดยกฎหมายท่ีเรียกกันว่า “การประกันภัย

ตาม พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยท่ีกฎหมายบังคับใหูรถท้กคันตูองทำาประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคู้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535  ใหูความคู้มครองผู้ประสบภัยจากอ้บัติเหต้รถยนต์ท้กคนท่ีประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับข่ี ผูโ้ดยสาร คน
เดินถนน หากไดูรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย  จะไดูรับการชดใชูค่าเสียหาย และค่าเสียหายเบ้ืองตูนไดูทัน
ท่วงที   โดยผู้ประสบภัยจะไดูรับความคู้มครอง ดังน้ี

ความคู้มครอง
จำานวนเงิน

จำากัดความรับผิด
1.   ค่าเสียหายเบ้ืองตูน

1.1  ค่ารักษาพยาบาล(จา่ยตามจริง)
1.2  การเสียชีวิต ส้ญเสียอวัยวะ หรือท้พพลภาพถาวร
1.3  ค่าเสียหายเบ้ืองตูน ส้งส้ด(1.1 รวมขูอ 1.2)

30,000 บาท/คน
35,000 บาท/คน
65,000 บาท/คน

    2.  ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย
2.1  ค่ารักษาพยาบาล(จ่ายตามจริง)
2.2  การเสียชีวิต หรือท้พพลภาพถาวร
2.3  ส้ญเสียอวัยวะ
    2.3.1  ส้ญเสียมือตัง้แต่ขูอมือ หรือแขน หรือเทูาตัง้แต่ขูอเทูา หรือขา หรือสายตา (ตาบอด) 
อย่างใดอย่างหน่ึงรวมกันตัง้แต่ 2 กรณีข้ึนไป
    2.3.2  ส้ญเสียมือตัง้แต่ขูอมือ หรือแขน หรือเทูาตัง้แต่ขูอเทูา หรือขา หรือสายตา (ตาบอด) 
หรือหห้นวก เป็นใบู หรือเสียความสามารถในการพ้ดหรือล้ินขาด ส้ญเสียอวัยวะสืบพันธ้์ หรือ
ความสามารถในการสืบพันธ้์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
    2.3.3  ส้ญเสียน้ิวตัง้แต่ขูอน้ิวข้ึนไป ไม่ว่าน้ิวเดียวหรือหลายน้ิว
2.4  ค่าชดเชยการรักษาตัว(ผู้ป่วยใน) 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วันไม่เกิน
2.5  จำานวนเงินคู้มครองส้งส้ดสำาหรับรายการขูอ 2.1 , 2.2 , 2.3 และ 2.4 รวมกันไม่เกิน

             2.6 วงเงินคู้มครองความรับผิดส้งส้ดต่ออ้บัติเหต้แต่ละครัง้ สำาหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ท่ีนัง่(ไม่เกิน)
2.7 วงเงินคู้มครองความรับผิดส้งส้ดต่ออ้บัติเหต้แต่ละครัง้  สำาหรับรถยนต์นัง่เกิน 7 คน(ไม่เกิน)

 
80,000 บาท/คน
300,000 บาท/คน

300,000 บาท/คน

250,000 บาท/คน

200,000 บาท/คน
   4,000 บาท/คน
304,000 บาท/คน

5,000,000 บาท/ครัง้
  10,000,000 บาท/ครัง้

 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  หมายความถึง การประกันภัยท่ีเกิดข้ึนโดยความสมัครใจของเจูาของรถยนต์ ท่ีเล็งเห็น
ถึงความเส่ียงภัย และมีความคิดท่ีจะกระจายความเส่ียงออกไปใหูกับบริษัทประกันภัย ซ่ึงผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซ้ือ
ความคู้มครองตามความตูองการเพื่อเพิ่มความคู้มครองท่ีไดูจาก พ.ร.บ.  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท   1  ใหูความคู้มครองพื้นฐานดังต่อไปน้ี

 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อความส้ญหาย และไฟไหมูของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท   2  ใหูความคู้มครองพื้นฐานดังต่อไปน้ี
 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อความส้ญหาย และไฟไหมูของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
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กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3  ใหูความคู้มครองพื้นฐานดังต่อไปน้ี
 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบ้คคลภายนอก

 กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 4  ใหูความคู้มครองพื้นฐานดังต่อไปน้ี
 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบ้คคลภายนอก 100,000 บาท/อ้บัติเหต้แต่ละครัง้

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 5  ใหูความคู้มครองพื้นฐานดังต่อไปน้ี
ประเภท 5 (2+)

 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อความส้ญหาย และไฟไหมูของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเฉพาะกรณีท่ีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านัน้

ประเภท 5 (3+)
 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบ้คคลภายนอก
 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันท่ีเอาประกันภัยเฉพาะกรณีท่ีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านัน้

ตารางเปรียบเทียบความคู้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภทกรมธรรม์
บ้คคลภายนอก รถยนต์คันเอาประกันภัย

ชีวิต / ร่างกาย / อนามัย ทรัพย์สิน ความเสียหาย ส้ญหาย / ไฟไหมู
ประเภท 1    

ประเภท 2    

ประเภท 3    

ประเภท 4    

ประเภท 5 (2+)    

ประเภท 5 (3+)    

หมายเหต้             ความคู้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจงูค้่กรณีไดู
 

   ขัน้ตอน และวิธีการในการขอเอาประกันภัยรถยนต์
1.  ผู้ขอเอาประกันภัย ขอทำาประกันภัยรถยนต์โดยแจูงรายละเอียดเก่ียวกับรถยนต์ท่ีจะทำาประกันภัย ตูองระบ้ยี่หูอ ร้่นรถ รวมถึง

ร้่นย่อย ปีท่ีจดทะเบียน หรือปีท่ีผลิต (แลูวแต่กรณีใดเกิดก่อนใหูยึดถือปีนัน้ๆ) ขนาดเคร่ืองยนต์ ลักษณะการใชูงาน และความคู้มครอง
ท่ีตูองการ (ประเภทของการประกันภัย) ในใบคำาขอเอาประกันภัย พรูอมแนบหลักฐาน ดังน้ี

1.1   สำาเนาทะเบียนรถ
1.2   สำาเนาบัตรประชาชน
1.3   สำาเนาใบขับข่ีรถยนต์ (กรณีทำาประกันภัยแบบระบ้ช่ือผู้ขับข่ี)
1.4   ผู้เอาประกันภัยจะตูองแสดงตนอย่างนูอยตูองแสดงขูอม้ล และ หลักฐาน (สำาเนาบัตรประชาชน / สำาเนาทะเบียน
บูาน / หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อไดู)

2.  ตัวแทนจัดส่งใบคำาขอเอาประกันภัยไปยังสำานักงานของบริษัทฯ
3.  เจาูหนูาท่ีบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร ขูอม้ลรายละเอียดทัง้หมด ถ้กตูองครบถูวน จะดำาเนินการออกกรมธรรม์ใหูผู้เอาประกันภัย
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ระยะเวลาในการขอเอาประกันภัยรถยนต์
บริษัทฯ จะดำาเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยใหูแก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 3 วันทำาการ นับตัง้แต่วันท่ีสำานักงานใหญ่ หรือ

สำานักงานสาขาของบริษัทฯ ไดูรับใบคำาขอเอาประกันภัย และบริษัทฯ ไดูรับเบ้ียประกันภัยเรียบรูอยแลูว บริษัทฯ จะเร่ิมใหูการคู้มครอง
นับตัง้แต่วันท่ีบริษัทฯ ไดูรับใบคำาขอเอาประกันภัย และค่าเบ้ียประกันภัยเรียบรูอยแลูว

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์
1.  รถยนต์ท้กประเภทท่ีจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ยกเวูน รถยนต์ท่ีมีการโหลด ตกแต่ง หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองยนต์ 
Wrap Sticker 
2.  ท้นประกันภัยไม่ตำ่ากว่า 80% ของม้ลค่ารถยนต์คันท่ีเอาประกันภัย
3.  กรณีทำาประกันภัยแบบระบ้ช่ือ ไดูไม่เกิน 2 คน
4.  ส่วนลดประวัติดีส้งส้ด 50%
5.  กรณีท่ีมีการตกแต่งเพิ่มเติมจากสภาพเดิมของรถ ท่านตูองแจงูใหูบริษัทฯ ทราบ  เช่น มีการเปล่ียนแปลงระบบเช้ือเพลิงเป็น

           NGV หรือ LPG หากไม่มีการแจูงเพิ่มเติม กรมธรรม์จะไม่ใหูความคู้มครองในส่วนท่ีมีการติดตัง้เพิ่มข้ึนภายหลัง
บริษัทฯ ใหูความคู้มครองกรมธรรม์ประกันภัยท้กประเภททันทีท่ีบริษัทฯ ไดูรับค่าเบ้ียประกันภัย และ จะไดูรับกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ทันทีภายใน 3 วันทำาการ ยกเวูนการทำาประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ท่ีมิใช่รถใหม่ปูายแดง เน่ืองจากตูอง
ผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ก่อน  ส่วนกรณีท่ีเป็นการประกันภัยต่อเน่ืองจากบริษัทอื่น กร้ณาส่งหนูาตารางเดิม หรือใบเตือน
ต่ออาย้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับประกันภัยไดูท่ีทางโทรสาร 0-985-6607  หรือ Email : motor@namsengins.co.th
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดูท่ี โทร.0-911-4567 เบอร์ต่อ  343 – 347

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1.   การประกันภัยการเดินทาง  (  ต่างประเทศ  ) 

การเจ็บไขูไดูป่วยและอ้บัติเหต้เป็นส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนไดูตลอดเวลา และสรูางความลำาบากใหูกับท่านไม่นูอย หากเกิดข้ึนในขณะ
ท่ีท่านอย่้ต่างถิ่นเพียงลำาพัง ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีว่าค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในบางประเทศค่อนขูางส้งมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศไทยหรือไม่เช่นนัน้ก็เป็นปัญหาเร่ืองการติดต่อส่ือสารกับคนในพื้นท่ีดังกล่าว

ดังนัน้คงจะเป็นการดีไม่นูอย หากท่านมีผู้รับผิดชอบค่าใชูจ่ายในส่วนน้ี รวมทัง้ การติดต่อแพทย์ สถานพยาบาล ตลอดจนการ
ใหูคำาปรึกษา และดำาเนินการช่วยเหลือฉ้กเฉินทางการแพทย์ใหูแก่ท่าน จากเหต้ผลต่าง ๆ เหล่าน้ีคือคำาตอบอย่างดีว่าทำาไมท่านควรจะ
ตูองทำาประกันภัยท้กครัง้ก่อนการเดินทาง ซ่ึงบมจ. นำาสินประกันภัยมีความภ้มิใจท่ีไดูเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งเบาภาระเหล่าน้ี

บริษัทฯ ยังมีความเช่ียวชาญ สามารถใหูคำาปรึกษาและวางแผนการเดินทาง ซ่ึงจะทำาใหูท่านสามารถเลือกแผนประกันภัยไดู
อย่างเหมาะสมกับร้ปแบบการเดินทางของท่าน หรือครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในแต่ละครัง้ (Single trip) หรือเป็นแบบรายปี
(Annual plan) รวมถึง การเลือกความคู้มครอง ตามความตูองการ คือ การคู้มครองอ้บัติเหต้ส่วนบ้คคล ค่ารักษาพยาบาล และค่าใชูจ่า
ยอื่นๆ ข้ึนอย่้กับ แผนความคู้มครองท่ีจำาเป็น คูนหารายละเอียดเพิ่มเติมไดูท่ี 
http://www.nsiez.com

การประกันภัยการเดินทางเหมาะสมสำาหรับ
 บ้คคลและกล้่มทัว่ไป ไม่ว่าจะไปท่องเท่ียว ทัศนศึกษา ประช้มสัมมนา ติดต่อธ้รกิจ
 ธ้รกิจนำาเท่ียวและมัคค้เทศก์ เพื่อสรูางความอ่้นใจแก่ผู้ท่ีประกอบธ้รกิจนำาเท่ียวหรือมัคค้เทศก์ท่ีอาจประสบกับปัญหาความ

เดือดรูอนจากภาระทางการเงิน ท่ีจะตูองรับผิดชอบต่อล้กทัวร์ หรือนักท่องเท่ียว ในกรณีเกิดอ้บัติเหต้ระหว่างการเดินทาง
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2.    การประกันภัยอ้บัติเหต้ส่วนบ้คคล
หากชีวิตของคนเราดำาเนินไปดูวยความราบร่ืน และเป็นปกติส้ขเหมือนกันในท้กๆ วัน เราคงไม่ตูองกังวลถึงอ้บัติเหต้ต่างๆ

นานา แต่ความเป็นจริงไม่ไดูเป็นเช่นนั้น เหต้การณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดข้ึน ท้กขณะ ผลท่ีเกิดข้ึนมีความร้นแรงมากนูอยเพียงใดไม่อาจ
คาดการณ์ไดูและไม่สามารถควบค้มไดู บูางก็สามารถตัง้ตัวรับมือกับสถานการณ์รูายๆ นั้นไดู แต่ส่วนใหญ่แลูวอ้บัติเหต้ต่างๆ แทบจะ
ทำาใหูค้ณไม่สามารถใชูชีวิต หรือประกอบอาชีพไดูตามปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงน่ีคือเหต้ผลของความจำาเป็นในการทำาประกันภัย
อ้บัติเหต้

ดังนัน้ “การประกันภัยอ้บัติเหต้ส่วนบ้คคล” จงึเป็นการสรูางหลักประกันท่ีมัน่คงของชีวิต กรมธรรม์จะใหูความคู้มครองตลอด
24 ชัว่โมง ท้กสถานท่ีทัว่โลกภายในระยะเวลา 1 ปีเต็ม จากการประสบอ้บัติเหต้ ซ่ึงส่งผลใหูเสียชีวิต, เสียอวัยวะสำาคัญ, ท้พพลภาพ
ถาวร  ไม่สามารถประกอบอาชีพไดู ค่ารักษาพยาบาลอ้บัติเหต้จากสาธารณะภัย ตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยกรณีพักรักษาตัวในโรง
พยาบาล และค่าใชูจ่ายในการจัดการงานศพจากการเจ็บป่วยอีกดูวย

การขยายความคู้มครอง การประกันภัยอ้บัติเหต้ส่วนบ้คคลน้ี สามารถขยายความคู้มครองถึงการขับข่ีหรือโดยสารรถ
จกัรยานยนต์ 

ค้ณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 บ้คคลท่ีมีอาย้ระหว่าง 18 – 55 ปี 
 มีรายไดูเฉล่ียต่อเดือนไม่ตำ่ากว่า 5,000 บาท
 มีส้ขภาพสมบ้รณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
 ตูองไมเ่ป็นโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตส้ง โรคเบาหวาน โรคกระด้ก/กลูามเน้ือ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ 

หรือโรครูายแรงอื่นๆ 

ทัง้น้ีท่านสามารถเลือกความคู้มครองใหูเหมาะสม แบบรายบ้คคล แบบครอบครัว และแผนนำาสินพิเศษ ประกันอ้บัติเหต้
สำาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  อีกทัง้มีแผนแบบกล้่มพนักงาน
บริษัท สหกรณ์ หน่วยงานต่างๆ 

3.    การประกันภัยความรับผิดคู้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ
1.  วิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร(เฉพาะการควบค้มด้แลงานก่อสรูางการออกแบบงานสถาปัตย์ หรือออกแบบงานก่อสรูาง)
2.  วิชาชีพเวชกรรม รายบ้คคลตามประเภทวิชาชีพแพทย์ หรือกล้่มโรงพยาบาลไม่รวมคลินิก
3.  วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

สินไหม
ขัน้ตอนและวิธีดำาเนินการเรียกรูอง เมื่อเกิดความเสียหาย

 รีบดำาเนินการแจูงความเสียหายใหูบริษัทฯ ทราบทันทีโดย
1.1   แจูงทางโทรศัพท์ โทรสาร และ Email
1.2   ระบ้ช่ือบ้คคล และเบอร์โทรฯ ท่ีตูองการใหูบริษัทฯ ประสานงานดูวย
1.3   ดำาเนินการบรรเทาทรัพย์สินท่ีกำาลังไดูรับความเสียหายไม่ใหูไดูรับความเสียหายเพิ่มข้ึน
1.4   ในกรณีท่ีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำาของบ้คคลภายนอกใหูแจูงความกับเจูาหนูาท่ีตำารวจทูองท่ีไวูเป็นหลักฐาน
1.5   เก็บรักษาทรัพย์สินท่ีเสียหาย เพื่อใหูบริษัทฯ ตรวจสอบ
 ใหูความร่วมมือกับเจูาหนูาท่ีบริษัทฯ ในการตรวจสภาพความเสียหาย

 เอกสารประกอบการเรียกรูอง สำาหรับกรมธรรม์อัคคีภัย
2.1  หนังสือเรียกรูองค่าเสียหายของผูเ้อาประกันภัยระบ้รายการค่าเสียหาย
2.2  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้รับประโยชน์ ในกรณีเป็นนิติบ้คคลตูองเป็นสำาเนาบัตร 
ประจำาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบ้คคลนั้น
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2.3   สำาเนาทะเบียนบูานของผู้เอาประกันภัยและสถานท่ีเกิดความเสียหาย
2.4   สำาเนาทะเบียนการคูา และ/หรือ ทะเบียนพาณิชย์
2.5   สำาเนาโฉนดท่ีดินหรือเอกสารสิทธิใ์นอสังหาริมทรัพย์
2.6   ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมของผู้รับเหมา
2.7   ภาพถ่ายความเสียหาย
2.8   บันทึกประจำาวันของเจูาหนูาท่ีตำารวจทูองท่ีเพื่อเป็นหลักฐาน
2.9   ใบเสร็จรับเงินในการซ่อมแซม
2.10  เอกสารอื่นตามท่ีบริษัทฯ รูองขอ

 เอกสารประกอบการเรียกรูองสำาหรับกรมธรรม์ความรับผิดของผู้ขนส่ง และกรมธรรม์ขนส่งสินคูาภายในประเทศ
3.1   หนังสือเรียกรูองค่าเสียหายของผู้เอาประกันภัยระบ้จำานวน / รายการค่าเสียหาย
3.2   ใบขนส่งสินคูาระบ้จำานวนและราคาต่อหน่วยของสินคูาท่ีขน
3.3   เอกสารแสดงรายการสินคูาท่ีไดูรับความเสียหาย
3.4   ใบเสนอราคาค่าซ่อม
3.5   บันทึกประจำาวันของเจูาหนูาท่ีตำารวจทูองท่ีเพื่อเป็นหลักฐาน
3.6   สำาเนาทะเบียนรถคันท่ีเกิดเหต้
3.7   สำาเนาใบขับข่ีของผู้ข่ีรถคันท่ีเกิดเหต้
3.8   สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบ้คคล
3.9   สำาเนาทะเบียนบูานของผู้เอาประกันภัยและเจูาของสินคูาท่ีเสียหาย
3.10  สำาเนาทะเบียนการคูา และ/หรือ ทะเบียนพาณิชย์
3.11  สำาเนาหนังสือรับรองการจัดตัง้นิติบ้คคล
3.12  เอกสารอื่นตามท่ีบริษัทฯ รูองขอ

 เอกสารประกอบการเรียกรูองสำาหรับกรมธรรม์อ้บัติเหต้ส่วนบ้คคล
  กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล

 แบบเรียกรูองความเสียหายท่ีบริษัทฯ จัดส่งใหู
   สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 สำาเนาทะเบียนบูานของผู้เอาประกันภัย
 หนังสือรับรองแพทย์
  ใบเสร็จรับเงินออกโดยสถานพยาบาลท่ีเขูารับการรักษา
 เอกสารอื่นตามท่ีบริษัทฯ รูองขอ

 กรณีท้พพลภาพ
 แบบเรียกรูองความเสียหายท่ีบริษัทฯ จัดส่งใหู
 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 สำาเนาทะเบียนบูานของผู้เอาประกันภัย
 หนังสือรับรองแพทย์
 ประวัติการเขูารับการรักษาตัวของผู้เอาประกันภัย
 บัตรประจำาตัวคนพิการ
 ร้ปถ่ายผู้เอาประกันภัยภายหลังตกเป็นบ้คคลท้พพลภาพ
 เอกสารอื่นตามท่ีบริษัทฯ รูองขอ
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กรณีเสียชีวิต
       แบบเรียกรูองความเสียหายท่ีบริษัทฯ จัดส่งใหู
       สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์
       สำาเนาทะเบียนบูานของผู้เอาประกันภัยประทับตราคำาว่า “ ตาย ”
       สำาเนาทะเบียนบูานของผู้รับประโยชน์
       สำาเนาใบมรณบัตร
       สำาเนาหนังสือรับรองการตาย
       สำาเนาใบชันส้ตรพลิกศพ
       เอกสารอื่นตามท่ีบริษัทฯ รูองขอ

4.   การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งในสมัยก่อน ม่้งท่ีจะใหูความคู้มครองต่อภัยท่ีเกิดข้ึนเฉพาะการขนส่งทางทะเล

เท่านัน้ แต่ปัจจ้บันการคูาระหว่างประเทศไดูขยายตัวมากข้ึน ดังนัน้ในส่วนของการประกันวินาศภัยประเภทน้ี จงึไดูมีการพัฒนาความ
คู้มครองใหูครอบคล้มถึงการขนส่งทางบก และทางอากาศดูวย

การประกันภัยทางทะเลและขนส่งแบ่งออกเป็น
                 1. การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

      ค้้มครอง  ความเสียหายต่อสินคูาระหว่างการขนส่งจากตูนทางถึงปลายทาง
2. การประกันภัยการขนส่งสินค้า
      ค้้มครอง  ความเสียหายต่อสินคูาจากอัคคีภัย การระเบิด ฟูาผ่า อ้บัติเหต้จากยานพาหนะท่ีใชูในการขนส่ง
3. การประกันภัยความรับผิดของผ้้ขนส่ง
      ค้้มครอง  ความส้ญเสียหรือเสียหายทางกายภาพของท่ีผู้เอาประกันภัยรับขน ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างการขนส่งใน

ระยะเวลาเอาประกันภัยตัง้แต่เมื่อของไดูบรรท้กข้ึนไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทัง่ส่งมอบของ และเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะท่ี
ระบ้ในตารางกรมธรรม์รวมทัง้ความเสียหายของท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดำาเนินการขนข้ึน และขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซ่ึง
กระทำาโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน หรือล้กจูางของผูเ้อาประกันภัย
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ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์

1. เมื่อรถเกิดอ้บตัิเหต้ควรปฏิบตัิดังนี้

 ตรวจสอบว่ามีผู้ใดไดูรับบาดเจ็บหรือไม่ หากมีผู้บาดเจ็บใหูดำาเนินการส่งตัวผู้ไดูรับบาดเจ็บเขูาทำาการรักษาท่ีสถานพยาบาลท่ี
ใกลูท่ีส้ด

 แจูงเหต้ใหูบริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำารวจอ้บัติเหต้ ณ สำานักงานหรือสาขาท่ีใกลูสถานท่ีเกิดเหต้ท่ีส้ด สำานักงานใหญ่ โทร. 
02-911-4488 หรือสาขาท่ีรับแจูงเหต้ดังน้ี

สำานักงาน เบอร์โทรศพัท์ เบอร์โทรสาร

สาขากาญจนบ้รี (034) 520 444 (034) 520 826

สาขาขอนแก่น (043) 223 900 (043) 227 604

สาขาชลบ้รี (038) 272 171 (038) 260 214

สาขาช้มพร (077) 534 345 (077) 534 493

สาขาเชียงใหม่ (053) 210 055 (053) 214 646

สาขาตรัง (075) 298 200 (075) 298 201

สาขานครปฐม (034) 254 600 (034) 251 821

สาขานครราชสีมา (044) 222 800 (044) 214 637

สาขานครศรีธรรมราช (075) 342 500 (075) 431 200

สาขานครสวรรค์ (056) 222 520 (056) 224 060

สาขาประจวบคีรีขันธ์ (032) 603 444 (032) 604 718

สาขาพัทยา (038) 414 711 (038) 414 306

สาขารูอยเอ็ด (043) 516 666 (034) 515 762

สาขาระยอง (038) 021 100 (038) 614 580

สาขาสม้ทรสาคร (034) 422 200 (034) 428 169

สาขาสระบ้รี (036) 222 300 (036) 221 370

สาขาส้พรรณบ้รี (035) 494 166 (035) 523 660

สาขาส้ราษฎร์ธานี (077) 600 688 (077) 289 975

สาขาส้รินทร์ (044) 512 717 (044) 512 912

สาขาหาดใหญ่ (074) 261 333 (074) 262 759

สาขาอ้ดรธานี (042) 222 333 (042) 222 171
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สำานักงาน เบอร์โทรศพัท์ เบอร์โทรสาร

สาขาอ้บลราชธานี (045) 316 788 (045) 314 712

สาขาเพชรบ้รี (032) 426 000 (032) 426 027

สาขาเชียงราย (053) 602 841 (053) 602 844

สาขาภ้เก็ต (076) 540 651 (076) 540 654

สาขาพิษณ้โลก (055) 248 672 (055) 242 449

สาขานครพนม (042) 515 523 (034) 515 525

สาขาม้กดาหาร (042) 613 701 (042) 613 704

2. กรณีรถเป็นฝ่ายถ้ก

 ควรรีบจดทะเบียนรถค้่กรณี ช่ือ ท่ีอย่้ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับข่ีค้่กรณี และเจูาของรถค้่กรณี ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีรถค้่กรณีไม่
ไดูเป็นผู้ขับข่ีเอง

 ทำาบันทึกยอมรับผิดของค้่กรณี 
 ควรจดช่ือ ท่ีอย่้ ของพยานในท่ีเกิดเหต้เอาไวู 
 หากตกลงกันไดูใหูแยกยูายรถออกจากท่ีเกิดเหต้มิใหูกีดขวางทางจราจร 
 หากตกลงไม่ไดูใหูแจูงความเจูาหนูาท่ีตำารวจและแจูงเหต้ใหูบริษัทฯทราบทันที

3. กรณีรถเป็นฝ่ายผิด

 ใหูท่านเขียนช่ือ ท่ีอย่้ และเบอร์โทรศัพท์แก่ค้่กรณีโดยทันที 
 หากตกลงกันไดูใหูแยกยูายรถออกจากท่ีเกิดเหต้มิใหูกีดขวางทางจราจร 
 หากตกลงไม่ไดูใหูแจูงความเจูาหนูาท่ีตำารวจและแจูงเหต้ใหูบริษัทฯทราบทันที
 รีบแจงูเหต้ใหูบริษัทฯ ทราบทันที

4. กรณีไม่ทราบแน่ชัดว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

 แจูงเจูาหนูาท่ีตำารวจทูองท่ีเกิดเหต้ทราบทันที 
 อย่าเคล่ือนยูายรถออกจากท่ีเกิดเหต้จนกว่าเจูาหนูาท่ีตำารวจจะมาถึงท่ีเกิดเหต้ 
 แจูงใหูบริษัทฯ ทราบในทันทีเพื่อออกสำารวจอ้บัติเหต้

5. กรณีมีผ้้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

 ใหูรีบนำาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลท่ีใกลูท่ีส้ดโดยเร็ว 
 แจูงใหเูจูาหนูาท่ีตำารวจในทูองท่ีท่ีเกิดเหต้ทราบ เจูาหนูาท่ีไม่มีสิทธิจะควบค้มตัวท่านไวู หากไม่มีผู้ใดไดูรับบาดเจ็บสาหัส
 แจูงใหูบริษัทฯ ทราบในทันทีเพื่อออกสำารวจอ้บัติเหต้
 ไม่ควรหลบหนี เพราะหากเกิดอ้บัติเหต้แลูวท่านหลบหนี ตามกฎหมายจะสันนิษฐานเอาไวูก่อนว่าท่านเป็นฝ่ายผิด จงึควรอย่้

พบพนักงานสอบสวน ในขณะรถเกิดอ้บัติเหต้
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6. กรณีรถถก้ชนแล้วหลบหนี

 รีบจดหมายเลขทะเบียน และร้ปพรรณสัณฐาน (ยี่หูอ ร้่น สี และลักษณะพิเศษอื่นๆ) ของรถยนต์คันท่ี หลบหนี เพื่อแจูงความ 
ดำาเนินคดีต่อไป 

 ควรจดช่ือท่ีอย่้ของพยานในท่ีเกิดเหต้เอาไวู 
 คัดประจำาวันท่ีแจูงความไวูติดต่อแจูงเหต้กับบริษัทฯ

7. กรณีรถถก้เจ้าหน้าที่ตำารวจยึด

ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน (รูอยเวรเจูาของสำานวน) เพื่อใหูตรวจสอบส่ิงของท่ีมีค่าอย่้ภายในรถยนต์เพื่อลงบันทึกประจำาวันเอาไวู
เป็นหลักฐานต่อไป และติดต่อบริษัทในทันทีเพื่อดำาเนินการต่อไป

8. กรณีรถประกนัภัยส้ญหาย

 โทรแจงูศ้นย์ปูองกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ปจร.ศปก.น.) โทรศัพท์. (02) 245-6951 โทรสาร. (02) 245-9059 
 แจูงเหต้ใหูบริษัทฯ ทราบเพื่อตรวจสอบอ้บัติเหต้ทันที 
 แจูงความพนักงานสอบสวน
 คัดสำาเนาบันทึกประจำาวัน สม้ดค้่มือจดทะเบียนรถ และหลักฐานการแจูงอายัดรถติดต่อบริษัทฯ เพื่อใหูดำาเนินการจ่ายค่า

สินไหมทดแทนภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีรถประกันภัยส้ญหาย และแจงูความรูองท้กข์แลูว 

9. การจัดซ่อมรถที่ได้รับความเสียหาย

 บริษัทฯ จะซ่อมรถของท่านโดยอ่้มาตรฐานท่ีเป็นค้่สัญญากับบริษัทฯ 
 ก่อนนำารถเขูาซ่อมใหูท่านนำาส่ิงของมีค่าออกจากรถเสียก่อน และตรวจรายการซ่อมว่าถ้กตูองหรือไม่
 เมื่ออ่้ซ่อมรถเสร็จแลูว ใหูท่านตรวจสอบความเรียบรูอยก่อนรับรถ หากพบว่าไม่เรียบรูอย ไม่ตรงตามรายการท่ีเสียหายใหูรีบ

แจูงบริษัทฯ ทราบทันที

10. กรณีมีผ้ป้ระสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

 นำาผู้ท่ีไดูรับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกท่ีใกลู และสะดวกท่ีส้ด เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว 
 จดหมายเลขทะเบียนรถ ช่ือบริษัทประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์จากเคร่ืองหมายแสดงการประกันภัย พ.ร.บ. ของรถค้่กรณี
 แจูงเหต้ใหูตำารวจทราบ 
 แจูงเหต้ใหูบริษัทฯ ทราบถึงเหต้ท่ีเกิดข้ึน หรือกรณีไม่มีบริษัทประกันภัยในพื้นท่ี ใหูแจูงเหต้ท่ีบริษัท กลางคู้มครองผู้ประสบ

ภัยจากรถ จำากัด ท้กสาขาท่ีใกลูท่ีส้ด 
 ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตูนและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ หรืออาจมอบอำานาจใหูสถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบ้ือง

ตูนแทนก็ไดู (ท่านตูองขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตูนภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดเหต้) 
 กรณีไม่สามารถจำาหมายเลขทะเบียนรถท่ีเฉ่ียวชนไดู ใหผูู้บาดเจ็บนำาเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตูนฉบับ และ

บัตรประจำาตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับค่าเสียหายจากกองท้นทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซ่ึงตัง้อย่้สำานักงานประกันภัย
จงัหวัดท้กจังหวัด 
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11. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 ค่าสินไหมทดแทน 1- 5,000 บาท จ่ายทันที (วันทำาการ)

 ค่าสินไหมทดแทนตัง้แต่ 5,000 บาทข้ึนไป จ่ายภายใน 7 วัน (วันทำาการ)

12. เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน

      1. หลักฐานความรับผิดชอบ

      2. สำาเนาทะเบียนรถยนต์หรือหนังสือแสดงการเป็นเจูาของทรัพย์สิน

      3. สัญญาเช่าซ้ือ หรือสัญญาซ้ือขาย

4. หนังสือมอบอำานาจหากผู้เสียหายมิไดูมาเอง หรือเป็นนิติบ้คคล ตูองประทับตรารับรองดูวย

5. สำาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือท่ีทางราชการออกใหูของผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจ พรูอมรับรองสำาเนา

6. สำาเนาหนังสือการจดทะเบียนการคูาหรือหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หากเป็นนิติบ้คคล 7. กรมธรรม์ประกันภัยของ
ท่าน หากรถมีประกันภัยไวู

8. กรณีบาดเจ็บ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 

9. กรณีเสียชีวิต ใบมรณะบัตร สำาเนาประจำาวัน

13. หน่วยงานรบัเรื่องร้องท้กข์ โปรดแจ้ง

สาธวี ส้ทธิส์วัสดิ์ 02-911-4488 ต่อ 403 โทรสาร 02-911-4488 ต่อ 443 

จล้พล อินประดับ 02-911-4488 ต่อ 442 โทรสาร 02-911-4488 ต่อ 480 

พิริยะ  กลับวิหค 02-911-4488 ต่อ 401 โทรสาร 02-911-4488 ต่อ 476 

หรือท่ี e-mail address : email@namsengins.co.th

ขูาพเจูา นายสมบ้ญ  ฟ้ศรีบ้ญ ขอรับรองความถ้กตูองของรายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานขูางตูนน้ีรวมทัง้หมด 13 หนูา
                                                                                                        

                                                                                         กรรมการผู้อำานวยการ
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