บริษัท นำาสินประกั นภั ย จำากั ด (มหาชน)
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

เปิ ดเผย ณ วั นที่ 18 พฤษภาคม 2558
หน่ว ย : ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1

รายการ

2558

ไตรมาสที่ 2

2557

2558

2557

ไตรมาสที่ 3
2558

2557

3,256.32

3,040.03

2,940.08

2,915.05

1,946.90

1,943.45

1,765.90

1,693.81

ส่ว นของผู้ถื อหุ้น

1,309.42

1,096.58

1,174.18

1,221.24

เงินกองทุน

1,781.02

1,365.97

1,464.61

1,511.79

เงินกองทุนทีต
่ ้องดำารงตามกฎหมาย

196.23

229.34

236.15

239.11

อัตราส่ว นเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีต
่ ้องดำารงตามกฎหมาย(ร้อยละ)

907.60

595.61

620.20

632.26

รายได้

435.50

417.90

863.09

1,292.33

รายจ่ าย

372.58

410.91

787.46

1,175.25

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

62.92

6.99

75.63

117.08

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิ จ กรรมดำาเนินงาน

74.82

56.21

94.37

158.62

(38.00)

(24.75)

(46.48)

(167.76)

(90.35)

(90.35)

(42.46)

(99.49)

สินทรัพย์
หนี้สิน

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิ จ กรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิ จ กรรมจั ดหาเงิน

-

เงินสดเพิม
่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
หมายเหตุ :

36.82

31.46

1. กฎหมายกำาหนดให้สัดส่ว นเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีต
่ ้องดำารงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำากว่ าร้อยละ 140
2. เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่ าด้ว ยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบริษัท ซึ่งไม่อยูใ่ นขอบเขตการสอบทานของผู้ สอบบัญ ชี
3. ไตรมาสที่ 2 หมายถึ ง ผลการดำาเนินงานสะสม 6 เดือนและไตรมาสที่ 3 หมายถึ งผลการดำาเนินงานสะสม 9 เดือน
4. รายการกระแสเงินสดจากกิ จ กรรมแต่ละประเภทให้หมายถึ งกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) ทีจ
่ ั ดทำาโดยวิ ธี
ทางตรงหรือทางอ้อม
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บริษท
ั นำาสินประกั นภัย จำากั ด (มหาชน)
เปิ ดเผย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม

รายการ

2557

2556

สินทรัพย์

2,981.58

2,965.36

หนีส
้ ิน

1,733.33

1,792.50

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,248.25

1,172.86

เงินกองทุน

1,728.79

1,454.61

เงินกองทุนทีต
่ ้องดำารงตามกฎหมาย

223.76

221.27

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีต
่ ้องดำารงตามกฎหมาย(ร้อยละ)

772.61

657.40

รายได้

1,716.86

1,616.36

รายจ่าย

1,553.95

1,433.35

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

162.91

183.01

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดำาเนินงาน

236.98

385.67

(197.12)

(276.42)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมจั ดหาเงิน

(90.35)

(13.90)

เงินสดเพิม
่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(50.49)

95.35

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมลงทุน

หมายเหตุ :

1. กฎหมายกำาหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีต
่ ้องดำารงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำากว่าร้อยละ 140
2. เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่ าด้ว ยการประเมินราคาทรัพย์สน
ิ
และหนี้สน
ิ ของบริษท
ั ซึ่งไม่อยูใ่ นขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบั ญชี

อัตราส่ว นทางการเงินทีส
่ ำาคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ค่ามาตราฐาน

ปี 2557

ปี 2556

> = 100%

367.30%

351.49%
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจำาปี 2557

หน่วย:ล้านบาท
การประกันภัย

รายการ

การ

ประกัน

ทางทะเลและขนส่ง
ตัวเรือ

สินค้า

อัคคีภัย

การประกันภัยรถยนต์
โดย

ข้อบังคับ
ของ

โดยความ
สมัครใจ

กฏหมาย
จำานวนเบี้ย
ประกันภัย

32.89

-

17.84

1.92%

-

1.04%

162.17 1,284.97

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ความ

ความรับ

ทรัพย์สิน

บุคคล

เสื่ยงภัย

ผิดต่อ

อุบัติเหตุ

วิศวกรรม ส่วนบุคคล

สุขภาพ

อื่นๆ

รวม

ภายนอก

19.93

10.38

10.72

173.70

0.04

3.18

1,715.82

1.16%

0.61%

0.62%

10.12%

0.01%

0.18%

100.00%

รับโดยตรง
สัดส่วน

ของเบีย
้

9.45%

74.89%

ประกันภัย
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การประกันภัยรถยนต์

1.

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมายที่เรียกกันว่า “การประกันภัยตาม
พ.ร.บ. เป็ นการประกั น ภั ย ที่ ก ฎหมายบั ง คั บ ให้ ร ถทุ ก คั น ต้ อ งทำา ประกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ
พ.ศ.2535 ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน
หากได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และค่าเสียหายเบื้องต้นได้ทันท่วงที

โดยผู้

ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
จำานวนเงิน
ความคุ้มครอง
1.

จำากัดความรับผิด

ค่าเสียหายเบื้องต้น
1.1 บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจริงไม่เกิน

15,000 บาท/คน

1.2 เสียชีวิต จ่ายค่าปลงศพ

35,000 บาท/คน

1.3 ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพไม่เกิน

50,000 บาท/คน

2. ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย
2.1 กรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน

200,000 บาท/คน

2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพไม่เกิน

200,000 บาท/คน

2.3 กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถงึ กับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริงไม่เกิน

50,000 บาท/คน

2.4 กรณีรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วันไม่เกิน

4,000 บาท/คน

2.5 จำานวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำาหรับข้อ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 รวมกัน ไม่เกิน
2.6 วงเงินความรับผิด สำาหรับรถยนต์นงั ่ ที่มีที่นงั ่ ไม่เกิน 7 คน

ไม่เกิน

2.7 วงเงินความรับผิด สำาหรับรถยนต์ที่มีที่นงั ่ เกิน 7 คน ไม่เกิน

2.

204,000 บาท/คน
5,000,000 บาท/ครัง้
10,000,000 บาท/ครัง้

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ที่เล็งเห็นถึง
ความเสี่ยงภัย และมีความคิดที่จ ะกระจายความเสี่ย งออกไปให้กับบริ ษัทประกัน ภัย ซึ่งผู้เ อาประกั นภั ยสามารถเลื อกซื้อ ความ
คุ้มครองตามความต้องการเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ได้จาก พ.ร.บ. แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
•

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

•

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 2 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
•

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
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กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 3 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
•

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 4 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

•

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครัง้

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 5 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
ประเภท 5 (2+)
•

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

•

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านัน
้

ประเภท 5 (3+)
•

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

•

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านัน
้
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภทกรมธรรม์

บุคคลภายนอก

รถยนต์คันเอาประกันภัย

ชีวิต / ร่างกาย / อนามัย

ทรัพย์สิน

ความเสียหาย

สูญหาย / ไฟไหม้

ประเภท 1









ประเภท 2









ประเภท 3









ประเภท 4









ประเภท 5 (2+)









ประเภท 5 (3+)









หมายเหตุ

ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งคู่กรณีได้

ขัน
้ ตอน และวิธีการในการขอเอาประกันภัยรถยนต์
1. ผู้ขอเอาประกันภัย ขอทำาประกันภัยรถยนต์โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะทำาประกันภัย ต้องระบุยี่ห้อ รุ่นรถ รวมถึงรุ่น
ย่ อย ปี ที่ จดทะเบี ย น หรื อ ปี ที่ ผ ลิ ต (แล้ว แต่ กรณีใ ดเกิ ดก่ อ นให้ ยึ ดถื อ ปี นั ้น ๆ) ขนาดเครื่อ งยนต์ ลั กษณะการใช้ ง าน และความคุ้ ม ครองที่
ต้องการ (ประเภทของการประกันภัย) ในใบคำาขอเอาประกันภัย พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1.1

สำาเนาทะเบียนรถ

1.2

สำาเนาบัตรประชาชน

1.3

สำาเนาใบขับขี่รถยนต์ (กรณีทำาประกันภัยแบบระบุช่ อ
ื ผู้ขับขี่ )

1.4 กรณีรถยนต์ที่มีทุนประกันภัยตัง้ แต่ 7 แสนบาทขึ้นไป ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องแสดงตนอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล
และ หลักฐาน (สำาเนาบัตรประชาชน / สำาเนาทะเบียนบ้าน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
2. ตัวแทนจัดส่งใบคำาขอเอาประกันภัยไปยังสำานักงานของบริษัทฯ
3. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลรายละเอียดทัง้ หมด ถูกต้องครบถ้วน จะดำาเนินการออกกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัย
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ระยะเวลาในการขอเอาประกันภัยรถยนต์
บริ ษั ทฯ จะดำา เนิ น การออกกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ให้ แ ก่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ภายใน 3 วั น ทำา การ นั บตั ้ง แต่ วั น ที่ สำา นั กงานใหญ่ หรื อ
สำานักงานสาขาของบริษัทฯ ได้รับใบคำาขอเอาประกันภัย และบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเริ่มให้การคุ้มครองนับ
ตัง้ แต่วันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำาขอเอาประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์
1. รถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ยกเว้น รถยนต์ที่มีการโหลด ตกแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์
Wrap Sticker
2. ทุนประกันภัยไม่ต่าำ กว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัย
3. กรณีทำาประกันภัยแบบระบุช่ อ
ื ได้ไม่เกิน 2 คน
4. ส่วนลดประวัติดีสูงสุด 50%
5. กรณีที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมจากสภาพเดิมของรถ ท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงเป็ น
NGV หรือ LPG หากไม่มีการแจ้งเพิ่มเติม กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนที่มีการติดตัง้ เพิ่มขึ้นภายหลัง
บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภททันทีที่บริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประกันภัย และ จะได้รับกรมธรรม์ประกัน
ภัยรถยนต์ทันทีภายใน 3 วันทำา การ ยกเว้นการทำา ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ที่มิใช่รถใหม่ป้ายแดง เนื่องจากต้อ งผ่ านการ
ตรวจสภาพรถยนต์ก่อน ส่วนกรณีที่เป็ นการประกันภัยต่อเนื่องจากบริษัทอื่น กรุณาส่งหน้าตารางเดิม หรือใบเตือนต่ออายุ เพื่อ
เป็ นหลักฐานประกอบการรับประกันภัยได้ที่ทางโทรสาร 0-985-6607 หรือ Email : motor@namsengins.co.th หรือสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-911-4567 เบอร์ต่อ 343 – 347
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1. การประกันภัยการเดินทาง (ต่างประเทศ)

การเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุเป็ นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสร้างความลำา บากให้กับท่ านไม่น้อย หากเกิดขึ้นในขณะที่

ท่านอยู่ต่างถิ่นเพียงลำาพัง ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในบางประเทศค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยหรือไม่เช่นนัน
้ ก็เป็ นปั ญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารกับคนในพื้นที่ดังกล่าว
ดังนัน
้ คงจะเป็ นการดีไม่น้อย หากท่านมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมทัง้ การติดต่อแพทย์ สถานพยาบาล ตลอดจนการให้คำา
ปรึกษา และดำา เนินการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ให้แก่ท่ าน จากเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้คื อคำา ตอบอย่ างดี ว่ าทำา ไมท่ านควรจะต้ องทำา
ประกันภัยทุกครัง้ ก่อนการเดินทาง ซึ่งบมจ. นำาสินประกันภัยมีความภูมิใจที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระเหล่านี้
บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำาปรึกษาและวางแผนการเดินทาง ซึ่งจะทำาให้ท่านสามารถเลือกแผนประกันภัยได้อย่าง
เหมาะสมกับรูปแบบการเดินทางของท่าน หรือครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางในแต่ละครัง้ (Single trip) หรือเป็ นแบบรายปี (Annual
plan) รวมถึง การเลือกความคุ้มครอง ตามความต้องการ คือ การคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขึ้นอยู่
กับ แผนความคุ้มครองที่จำาเป็ น ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nsiez.com
การประกันภัยการเดินทางเหมาะสมสำาหรับ

•

บุคคลและกลุ่มทัว
่ ไป ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ประชุมสัมมนา ติดต่อธุรกิจ

•

ธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจนำาเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ที่อาจประสบกับปั ญหาความเดือด
ร้อนจากภาระทางการเงิน ที่จะต้องรับผิดชอบต่อลูกทัวร์ หรือนักท่องเที่ยว ในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
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2. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
หากชีวิตของคนเราดำาเนินไปด้วยความราบรื่น และเป็ นปกติสุขเหมือนกันในทุกๆ วัน เราคงไม่ต้องกังวลถึงอุบัติเหตุต่างๆ นานา
แต่ความเป็ นจริงไม่ได้เป็ นเช่นนัน
้ เหตุการณ์ไม่คาดฝั นอาจเกิดขึ้น ทุกขณะ ผลที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดไม่อาจคาดการณ์ได้
และไม่สามารถควบคุมได้ บ้างก็สามารถตัง้ ตัวรับมือกับสถานการณ์ร้ายๆ นัน
้ ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุต่างๆ แทบจะทำาให้คุณไม่สามารถ
ใช้ชีวิต หรือประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนี่คือเหตุผลของความจำาเป็ นในการทำาประกันภัยอุบัติเหตุ
ดังนัน
้ “การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล” จึงเป็ นการสร้างหลักประกันที่มัน
่ คงของชีวิต กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองตลอด
24 ชัว
่ โมง ทุกสถานที่ทัว
่ โลกภายในระยะเวลา 1 ปี เต็ม จากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต , เสียอวัยวะสำาคัญ , ทุพพลภาพถาวร
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุจากสาธารณะภัย ตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่า
ใช้จ่ายในการจัดการงานศพจากการเจ็บป่ วยอีกด้วย
การขยายความคุ้มครอง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ สามารถขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
คุณสมบัติของผูเ้ อาประกันภัย

•

บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี

•

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่าำ กว่า 5,000 บาท

•

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ

•

ต้องไม่เป็ นโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก/กล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ
ทัง้ นี้ท่านสามารถเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสม แบบรายบุคคล แบบครอบครัว และแผนนำาสินพิเศษ ประกันอุบัติเหตุสำาหรับราย

ย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อีกทัง้ มีแผนแบบกลุ่มพนักงานบริษัท สหกรณ์
หน่วยงานต่างๆ
3. การประกันภัยความรับผิดคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ
1. วิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร(เฉพาะการควบคุมดูแลงานก่อสร้างการออกแบบงานสถาปั ตย์ หรือออกแบบงานก่อสร้าง)
2. วิชาชีพเวชกรรม รายบุคคลตามประเภทวิชาชีพแพทย์ หรือกลุ่มโรงพยาบาลไม่รวมคลินิก
3. วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548
สินไหม
ขัน
้ ตอนและวิธีดำาเนินการเรียกร้อง เมื่อเกิดความเสียหาย

1. รีบดำาเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดย
1.1

แจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร และ Email

1.2

ระบุช่ อ
ื บุคคล และเบอร์โทรฯ ที่ต้องการให้บริษัทฯ ประสานงานด้วย

1.3

ดำาเนินการบรรเทาทรัพย์สินที่กำาลังได้รับความเสียหายไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น

1.4

ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำาของบุคคลภายนอกให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำารวจท้องที่ไว้เป็ นหลักฐาน

1.5

เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบ

1.6

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในการตรวจสภาพความเสียหาย
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2. เอกสารประกอบการเรียกร้อง สำาหรับกรมธรรม์อัคคีภัย
2.1 หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายของผู้เอาประกันภัยระบุรายการค่าเสียหาย
2.2 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้รับประโยชน์ ในกรณีเป็ นนิติบุคคลต้องเป็ นสำาเนาบัตร ประจำาตัว
ประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลนัน
้
2.3

สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและสถานที่เกิดความเสียหาย

2.4

สำาเนาทะเบียนการค้า และ/หรือ ทะเบียนพาณิชย์

2.5

สำาเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์

2.6

ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมของผู้รับเหมา

2.7

ภาพถ่ายความเสียหาย

2.8

บันทึกประจำาวันของเจ้าหน้าที่ตำารวจท้องที่เพื่อเป็ นหลักฐาน

2.9

ใบเสร็จรับเงินในการซ่อมแซม

2.10 เอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

3. เอกสารประกอบการเรียกร้องสำาหรับกรมธรรม์ความรับผิดของผู้ขนส่ง และกรมธรรม์ขนส่งสินค้าภายในประเทศ
3.1

หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายของผูเ้ อาประกันภัยระบุจำานวน / รายการค่าเสียหาย

3.2

ใบขนส่งสินค้าระบุจำานวนและราคาต่อหน่วยของสินค้าที่ขน

3.3

เอกสารแสดงรายการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย

3.4

ใบเสนอราคาค่าซ่อม

3.5

บันทึกประจำาวันของเจ้าหน้าที่ตำารวจท้องที่เพื่อเป็ นหลักฐาน

3.6

สำาเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ

3.7

สำาเนาใบขับขี่ของผู้ขี่รถคันที่เกิดเหตุ

3.8

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคล

3.9

สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและเจ้าของสินค้าที่เสียหาย

3.10 สำาเนาทะเบียนการค้า และ/หรือ ทะเบียนพาณิชย์
3.11 สำาเนาหนังสือรับรองการจัดตัง้ นิติบุคคล
3.12 เอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

4. เอกสารประกอบการเรียกร้องสำาหรับกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล
4.1. กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล


แบบเรียกร้องความเสียหายที่บริษัทฯ จัดส่งให้



สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย



สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย



หนังสือรับรองแพทย์



ใบเสร็จรับเงินออกโดยสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา



เอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
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4.2. กรณีทุพพลภาพ

4.3.



แบบเรียกร้องความเสียหายที่บริษัทฯ จัดส่งให้



สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย



สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย



หนังสือรับรองแพทย์



ประวัติการเข้ารับการรักษาตัวของผู้เอาประกันภัย



บัตรประจำาตัวคนพิการ



รูปถ่ายผูเ้ อาประกันภัยภายหลังตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพ



เอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

กรณีเสียชีวิต



แบบเรียกร้องความเสียหายที่บริษัทฯ จัดส่งให้



สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์



สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยประทับตราคำาว่า “ ตาย ”



สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์



สำาเนาใบมรณบัตร



สำาเนาหนังสือรับรองการตาย



สำาเนาใบชันสุตรพลิกศพ



เอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

4. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งในสมัยก่อน มุง่ ที่จะให้ความคุ้มครองต่อภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะการขนส่งทางทะเลเท่านัน
้
แต่ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศได้ขยายตัวมากขึ้น ดังนัน
้ ในส่วนของการประกันวินาศภัยประเภทนี้ จึงได้มีการพัฒนาความคุ้มครองให้
ครอบคลุมถึงการขนส่งทางบก และทางอากาศด้วย

การประกันภัยทางทะเลและขนส่งแบ่งออกเป็ น
1. การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

คุ้มครอง ความเสียหายต่อสินค้าระหว่างการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง

2. การประกันภัยการขนส่งสินค้า

คุ้มครอง ความเสียหายต่อสินค้าจากอัคคีภัย การระเบิด ฟ้ าผ่า อุบัตเิ หตุจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

3. การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

คุ้มครอง ความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งในระยะ

เวลาเอาประกันภัยตัง้ แต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทัง่ ส่งมอบของ และเป็ นการขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุใน

ตารางกรมธรรม์รวมทัง้ ความเสียหายของที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินการขนขึ้น และขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระทำาโดยผู้เอา
ประกันภัยหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
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ขัน
้ ตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์
1. เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุควรปฏิบัติดังนี ้

•

ตรวจสอบว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หากมีผู้บาดเจ็บให้ดำาเนินการส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าทำาการรักษาที่สถานพยาบาลที่ใกล้
ที่สุด

•

แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อออกสำารวจอุบัติเหตุ ณ สำานักงานหรือสาขาที่ใกล้สถานที่เกิดเหตุที่สุด สำานักงานใหญ่ โทร.
02-911-4488 หรือสาขาที่รับแจ้งเหตุดังนี้
สำานักงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

สาขากาญจนบุรี

(034) 520 444

(034) 520 826

สาขาขอนแก่น

(043) 223 900

(043) 227 604

สาขาชลบุรี

(038) 272 171

(038) 260 214

สาขาชุมพร

(077) 534 345

(077) 534 493

สาขาเชียงใหม่

(053) 210 055

(053) 213 792

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

สาขาร้อยเอ็ด

(043) 516 666

(034) 515 762

สาขาระยอง

(038) 021 100

(038) 614 580

สาขาสมุทรสาคร

(034) 422 200

(034) 428 169

สาขาสระบุรี

(036) 222 300

(036) 221 370

สาขาสุพรรณบุรี

(035) 494 166

(035) 523 660

สาขาสุราษฎร์ธานี

(077) 600 688

(077) 289 975

สาขาสุรินทร์

(044) 512 717

(044) 512 911
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สำานักงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

สาขาสุรินทร์

(044) 512 717

(044) 512 911

สาขาหาดใหญ่

(074) 261 333

(074) 262 759

สาขาอุดรธานี

(042) 222 333

(042) 222 171

สาขาอุบลราชธานี

(045) 316 788

(045) 314 764

สาขาเพชรบุรี

(032) 426 000

(032) 426 027

สาขาเชียงราย

(053) 602 841

(053) 602 844

สาขาภูเก็ต

(076) 540 651

(076) 540 654

2. กรณีรถเป็ นฝ่ ายถูก
•

ควรรีบจดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่คู่กรณี และเจ้าของรถคู่กรณี ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ได้
เป็ นผู้ขับขี่เอง

•

ทำาบันทึกยอมรับผิดของคู่กรณี

•

ควรจดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้

•

หากตกลงกันได้ให้แยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุมิให้กีดขวางทางจราจร

•

หากตกลงไม่ได้ให้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำารวจและแจ้งเหตุให้บริษัทฯทราบทันที

3. กรณีรถเป็ นฝ่ ายผิด

•

ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์แก่คู่กรณีโดยทันที

•

หากตกลงกันได้ให้แยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุมิให้กีดขวางทางจราจร

•

หากตกลงไม่ได้ให้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำารวจและแจ้งเหตุให้บริษัทฯทราบทันที

•

รีบแจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที

4. กรณีไม่ทราบแน่ชัดว่า ฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายผิด

•

แจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที

•

อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจจะมาถึงทีเ่ กิดเหตุ

•

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเพื่อออกสำารวจอุบัติเหตุ

5. กรณีมีผู้ได้รบ
ั บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

•

ให้รีบนำาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว

•

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิจะควบคุมตัวท่านไว้ หากไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัส
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•

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเพื่อออกสำารวจอุบัติเหตุ

•

ไม่ควรหลบหนี เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านหลบหนี ตามกฎหมายจะสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าท่านเป็ นฝ่ ายผิด จึงควรอยู่พบ
พนักงานสอบสวน ในขณะรถเกิดอุบัติเหตุ

6. กรณีรถถูกชนแล้วหลบหนี

•

รีบจดหมายเลขทะเบียน และรูปพรรณสัณฐาน (ยีห
่ ้อ รุ่น สี และลักษณะพิเศษอื่นๆ) ของรถยนต์คันที่ หลบหนี เพื่อแจ้งความ
ดำาเนินคดีต่อไป

•

ควรจดชื่อที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้

•

คัดประจำาวันที่แจ้งความไว้ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทฯ

7. กรณีรถถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจยึด
ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน (ร้อยเวรเจ้าของสำานวน) เพื่อให้ตรวจสอบสิ่งของที่มีค่าอยู่ภายในรถยนต์เพื่อลงบันทึกประจำาวันเอาไว้เป็ น
หลักฐานต่อไป และติดต่อบริษัทในทันทีเพื่อดำาเนินการต่อไป
8. กรณีรถประกันภัยสูญหาย

•

โทรแจ้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ปจร.ศปก.น.) โทรศัพท์. (02) 245-6951 โทรสาร. (02) 245-9059

•

แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบเพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุทันที

•

แจ้งความพนักงานสอบสวน

•

คัดสำาเนาบันทึกประจำาวัน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และหลักฐานการแจ้งอายัดรถติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ดำาเนินการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รถประกันภัยสูญหาย และแจ้งความร้องทุกข์แล้ว

9. การจัดซ่อมรถที่ได้รบ
ั ความเสียหาย

•

บริษัทฯ จะซ่อมรถของท่านโดยอู่มาตรฐานที่เป็ นคู่สัญญากับบริษัทฯ

•

ก่อนนำารถเข้าซ่อมให้ท่านนำาสิ่งของมีค่าออกจากรถเสียก่อน และตรวจรายการซ่อมว่าถูกต้องหรือไม่

•

เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับรถ หากพบว่าไม่เรียบร้อย ไม่ตรงตามรายการที่เสียหายให้รีบแจ้งบ
ริษัทฯ ทราบทันที

10. กรณีมีผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

•

นำาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้ และสะดวกที่สุด เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว

•

จดหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบริษัทประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์จากเครื่องหมายแสดงการประกันภัย พ.ร.บ. ของรถคู่กรณี

•

แจ้งเหตุให้ตำารวจทราบ

•

แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น หรือกรณีไม่มีบริษัทประกันภัยในพื้นที่ ให้แจ้งเหตุที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จำากัด ทุกสาขาที่ใกล้ที่สุด
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•

ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ หรืออาจมอบอำานาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบื้อง
ต้นแทนก็ได้ (ท่านต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ)

•

กรณีไม่สามารถจำาหมายเลขทะเบียนรถที่เฉี่ยวชนได้ ให้ผู้บาดเจ็บนำาเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ และบัตร
ประจำาตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งตัง้ อยู่สำานักงานประกันภัยจังหวัดทุก
จังหวัด

11. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

•

ค่าสินไหมทดแทน 1- 5,000 บาท จ่ายทันที (วันทำาการ)

•

ค่าสินไหมทดแทนตัง้ แต่ 5,000 บาทขึ้นไป จ่ายภายใน 7 วัน (วันทำาการ)

12. เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน
1. หลักฐานความรับผิดชอบ
2. สำาเนาทะเบียนรถยนต์หรือหนังสือแสดงการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
3. สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาซื้อขาย
4. หนังสือมอบอำานาจหากผู้เสียหายมิได้มาเอง หรือเป็ นนิติบุคคล ต้องประทับตรารับรองด้วย
5. สำาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจ พร้อมรับรองสำาเนา
6. สำาเนาหนังสือการจดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หากเป็ นนิติบุคคล 7. กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
หากรถมีประกันภัยไว้
8. กรณีบาดเจ็บ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
9. กรณีเสียชีวิต ใบมรณะบัตร สำาเนาประจำาวัน
13. หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ โปรดแจ้ง
์ วัสดิ ์ 02-911-4488 ต่อ 403 โทรสาร 02-911-4488 ต่อ 443
สาธวี สุทธิส
จุลพล 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
หรือที่ e-mail address : email@namsengins.co.th
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ข้าพเจ้า นายสมบุญ ฟูศรีบุญ ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานข้างต้นนี้รวมทัง้ หมด 14 หน้า

กรรมการผู้อำานวยการ
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