
1/17

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ 2556 2555 2556 2555 2556 2555
สนิทรัพย์ 2,995.48 2,936.80 2,786.24 2,787.81
หนี้สนิ 1,900.94 2,057.33 1,892.01 1,870.28
สว่นของผู้ถอืหุ้น 1,094.54 879.47 894.23 917.53
เงินกองทนุ 1,249.88 1,002.90 1,012.97 1,103.26
เงินกองทนุทีต่อ้งดำารงตามกฎหมาย 281.87 275.78 280.95 275.98

443.43 363.66 360.55 399.76
รายได้ 415.75 300.73 624.81 958.81
รายจา่ย 358.53 346.50 617.15 935.02

57.22 (45.77) 7.66 23.79
123.76 13.98 84.17 105.45
(87.60) (11.24) (51.06) (85.88)

0.00 0.00 (13.89) (13.89)
36.16 2.74 19.23 5.68 

    ของบริษัท  ซึง่ไม่อยูใ่นขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบญัชี

    ทางตรงหรือทางออ้ม

บริษัท นำาสนิประกนัภัย จำากดั (มหาชน)
เปดิเผย ณ วันที ่  28  พฤษภาคม  2556

หน่วย : ลา้นบาท
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่เงินกองทนุทีต่อ้งดำารงตามกฎหมาย(ร้อยละ)

กำาไร(ขาดทนุ)สทุธิ
กระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทนุ
กระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สทุธิ

หมายเหต ุ: 1. กฎหมายกำาหนดให้สดัสว่นเงินกองทนุตอ่เงินกองทนุทีต่อ้งดำารงตามกฎหมาย ตอ้งไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 140
2. เงินกองทนุ เปน็เงินกองทนุตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยส์นิและหนี้สนิ

3. ไตรมาสที ่2 หมายถงึ ผลการดำาเนินงานสะสม 6 เดอืนและไตรมาสที ่3 หมายถงึผลการดำาเนินงานสะสม 9 เดอืน
4. รายการกระแสเงินสดจากกจิกรรมแตล่ะประเภทให้หมายถงึกระแสเงินสดไดม้า(ใช้ไป) ทีจ่ดัทำาโดยวิธี
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายการ 2555 2554
สนิทรัพย์ 2,861.36 2,791.68
หนี้สนิ 1,898.04 1,892.10
สว่นของผู้ถอืหุ้น 963.32 899.58
เงินกองทุน 1,185.73 1,041.57
เงินกองทุนท่ีตอ้งดำารงตามกฎหมาย 275.38 308.83

430.58 337.26
รายได้ 1,324.43 1,320.20
รายจา่ย 1,265.70 1,202.93

58.73 117.27
116.86 157.74
(83.23) (145.83)
-13.89 -  
19.74 11.91

    และหนีส้ินของบริษัท ซึ่งไมอ่ยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

อตัราสว่น คา่มาตราฐาน
  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง > = 100% 296.86% 312.95%

บริษทั นำาสนิประกนัภัย จำากดั (มหาชน)
เปิดเผย ณ วนัท่ี    30 เมษายน  2556

หน่วย : ลา้นบาท
ณ 31 ธันวาคม

อตัราสว่นเงินกองทุนตอ่เงินกองทุนท่ีตอ้งดำารงตามกฎหมาย(ร้อยละ)

กำาไร(ขาดทุน)สทุธิ
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำาหนดใหส้ัดส่วนเงนิกองทุนต่อเงนิกองทุนที่ต้องดำารงตามกฎหมาย ต้องไมต่ำ่ากวา่ร้อยละ 125
2. เงนิกองทนุ เป็นเงนิกองทนุตามราคาประเมนิ ตามประกาศว่าด้วยการประเมนิราคาทรัพย์สิน

อตัราสว่นทางการเงินท่ีสำาคญั (ร้อยละ)
ปี 2555 ปี 2554
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การประกันภัย การประกันภัย
ทางทะเล รถยนต์ การประกันภัยเบด็เตล็ด

การ และขนสง่
รายการ ประกัน ตวัเรอื สนิค้า โดยข้อ โดย ความ ความ อบุตัเิหตุ รวม

อคัคีภัย บงัคับ ความ เสีย่งภัย รบัผดิ วศิวกรรม สว่นบคุคล สขุภาพ อืน่ๆ
ของ สมคัรใจ ทรพัยส์นิ ตอ่บคุคล

กฎหมาย ภายนอก
จำานวนเบีย้

28.17 - 19.51 130.21 1,103.00 7.63 6.09 3.63 71.09 0.13 11.53 1,380.99ประกันภัยรบั
โดยตรง
สดัสว่น

2.04% 0.00% 1.41% 9.43% 79.87% 0.55% 0.44% 0.26% 5.15% 0.01% 0.83% 100.00%ของเบีย้
ประกันภัย

          ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกันภัยแยกตามประเภทของการรบัประกันภัยประจำาป ี2555
หน่วย : ล้านบาท

          หมายเหต ุ: ข้อมูลมาจากรายงานประจำาปี



                                                                  ประกันภยัรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า การประกันภัยตาม พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคัน
ต้องทำาประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์
ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย จะได้รับ
ความคุ้มครอง ดังน้ี

ความคุม้ครอง จำานวนเงินจำากัดความรับผิด
1.  ค่าเสียหายเบื้องต้น

1.1  บาดเจ็บจา่ยค่ารักษาพยาบาล ตามจริง                                                 ไมเ่กิน
1.2  เสียชวีิต จ่ายค่าปลงศพ
1.3  คา่รักษาพยาบาลรวมค่าปลงศพ                                                          ไม่เกิน

15,000 บาท/คน
35,000 บาท/คน
50,000 บาท/คน

2.  ความรับผดิตอ่ผู้ประสบภัย
2.1  กรณเีสียชวีิต วงเงินคุ้มครองสูงสุด                                                     ไม่เกิน
2.2  กรณสีูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ                                                           ไม่เกิน
2.3  กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
       ค่ารักษาพยาบาลตามจริง                                                                     ไม่เกิน

        2.4 กรณีรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
ชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน                                          ไมเ่กิน

 2.5 จำานวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำาหรับข้อ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 รวมกัน   ไม่เกิน
 2.6 วงเงินความรับผิด สำาหรับรถยนต์ที่มีที่น่ังไม่เกิน 7 คน                     ไม่เกิน
 2.7 วงเงินความรับผิด สำาหรับรถยนต์ที่มีที่น่ังเกิน 7 คน                          ไมเ่กิน

200,000 บาท/คน
200,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน

4,000 บาท/คน
204,000 บาท/คน

5,000,000 บาท/ครั้ง
10,000,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ   :   ก)    ผูข้ับขี่ เป็นผู้กระทำาละเมิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่าน้ัน
ข)    ผู้ประสบภัย หมายถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
ค)    กรณีเสียชีวิตของผู้ประสบภัย การชดใชค้่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเต็มจำานวนเงินจำากัดความรับผิดของ  
แต่ละคน
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 2.  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เป็นการประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผูเ้อาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัย และมี

ความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงออกไป คือการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตาม
ความต้องการเพื่อเพิ่มความคุม้ครองที่ได้จาก พ.ร.บ.  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็นดังน้ี

ความคุม้ครอง ความเสียหายตอ่บุคคลภายนอก ความคุม้ครองต่อตัวรถยนต์
ประเภทประกันภัย บาดเจ็บ / เสยีชีวิต ทรัพย์สิน รถหาย / ไฟไหม้ ความเสียหายต่อตัวรถ

ประเภท 1
ประเภท 2 X
ประเภท 3 X X
ประเภท 4 X X X

ประเภท 5  ** X
หมายเหตุ  **   การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือที่เรียกเป็นหลักสากลว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย  หรือที่
นิยมเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า กรมธรรม์พลัส เช่น 2 พลัส หรือ 3 พลัส   หรือมักเรียกกันง่ายๆ วา่ 2+ หรือ 3+ 

กรมธรรม์ประเภทน้ี หากซื้อ 2 พลัส ให้เข้าใจว่าเป็นการประกันภัยประเภท 2 แตเ่พิ่มหมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อ
รถยนต์เน่ืองจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) (รถชนรถ) ในหมวดน้ี หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความ
เสยีหายส่วนแรก 2,000 บาทต่อครั้ง

คำาวา่ “ยานพาหนะทางบก” ตามความหมายของกรมธรรม์ หมายถึง รถทีเ่ดินเครื่องด้วยกำาลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง  
เชน่ นำ้ามัน แก๊ส หรือกำาลังไฟฟ้า รถพ่วง รถไฟ รถราง ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างขับเคล่ือนหรือจอดอยู่ก็ตาม
เง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์
* รถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ยกเว้น รถยนต์ที่มีการโหลด ตกแต่ง หรือดัดแปลงเครื่องยนต์
*  ทุนประกันภัยไม่ตำ่ากว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ขณะทำาประกันภัย
*  กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ ได้ไม่เกิน 2 คน
*  สว่นลดประวัติดีสูงสุด 50%
*  กรณีที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมจากสภาพเดิมของรถยนต์ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที เช่น มีการเปล่ียนแปลงระบบเชื้อเพลิง NGV 
    หรือ  LPG   เป็นต้น
เอกสารเพิ่มเติมในการแจ้งทำาประกันภัย
* สำาเนาคู่มือรายการจดทะเบียนรถยนต์   :     ผูเ้อาประกันภัยต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือเป็นผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในรถยนต์คันเอา
   ประกันภัย
*  สำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชน 
*  สำาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขี่ (กรณีระบุชื่อผู้ขับขี)่
*  ใบเสรจ็รับเงินค่าอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)
*  ผูร้ับประโยชน์ในกรณีที่รถยนต์ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำาระ
*  สำาเนากรมธรรมเ์ดิม หรือใบเตือนต่ออายุ (ถ้ามี)
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บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภททันทีที่ท่านชำาระเบี้ยประกันภัย และจะได้รับ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทันทีภายใน 3 วันทำาการ ยกเว้นการทำาประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มิใช่รถใหม่ปีแรก 
เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ก่อน   กรณีที่เป็นการประกันภัยต่อเนื่องจากบริษัทประกันภัยอื่น กรุณาส่ง
หน้าตารางกรมธรรม์เดิม หรือใบเตือนต่ออายุเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณารับประกันภัยได้ที่ โทรสาร 0-
2985-6607 หรือ email  : motor@namsengins.co.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-4567, 0-
2911-4488 เบอร์ต่อ 343 - 347
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การการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

1.การประกันภัยการเดินทาง(ต่างประเทศ) 

การเจ็บไข้ได้ปว่ยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสร้างความลำาบากให้กับท่านไม่น้อย หากเกิดขึ้น
ในขณะที่ท่านอยู่ต่างถ่ินเพียงลำาพัง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าครองชีพ โดยค่าเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในบางประเทศค่อนข้างสูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือไม่เช่นน้ันก็เป็นปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารกับคนในพื้นที่ดังกล่าว

ดังน้ันคงจะเป็นการดีไม่น้อย หากท่านมีผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี รวมทั้ง การติดต่อแพทย์ สถานพยาบาล ตลอด
จนการให้คำาปรึกษา และดำาเนินการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ให้แก่ท่านได้เหตุผลต่าง ๆ เหล่าน้ีคือคำาตอบอย่างดีว่าทำาไมท่านควรจะ
ต้องทำาประกันภัยทุกครั้งก่อนการเดินทาง ซึง่บมจ. นำาสินประกันภัยมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งเบาภาระเหล่าน้ี

บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำาปรึกษาและวางแผนการเดินทาง ซึง่จะทำาให้ท่านสามารถเลือกแผนประกัน
ภัยได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการเดินทางของท่าน หรือครอบครัวไมว่่าจะเป็นการเดินทางในแต่ละครั้ง (Single trip) หรือเป็น
แบบรายปี (Annual plan) รวมถึง การเลือกความคุ้มครอง ตามความต้องการ คอื การคุม้ครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษา
พยาบาล และค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ขึน้อยู่กับ แผนความคุ้มครองที่ท่านเลือก

การประกันภัยการเดินทางเหมาะสมสำาหรับ
-  บุคคลและกลุ่มทั่วไป ไมว่่าจะไปท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ประชุมสัมมนา ติดต่อธุรกิจ
-  ธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจนำาเที่ยวหรือมัคคเุทศก์ที่อาจ
ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากภาระทางการเงิน ที่จะต้องรับผิดต่อลูกทัวร์ หรือนักท่องเที่ยว ในกรณี
เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

2.การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
หากชีวิตของคนเราดำาเนินไปด้วยความราบรื่น และเป็นปกติสุขเหมือนกันในทุกๆ วัน เราคงไม่ต้องกังวลถึงอุบัติเหตุ

ต่างๆ นานา แตค่วามเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นน้ัน เหตุการณ์ไมค่าดฝันอาจเกิดขึ้น ทุกขณะ ผลที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดไม่อาจ
คาดการณ์ได้และไม่สามารถควบคมุได้ บ้างก็สามารถตั้งตัวรับมือกับสถานการณ์ร้ายๆ น้ันได้ แต่สว่นใหญ่แล้วอุบัติเหตุภัยต่างๆ แทบจะ
ทำาให้คุณไมส่ามารถใชช้ีวิต หรือประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งน่ีคือเหตุผลของความจำาเป็นในการทำาประกันภัย
อุบัติเหตุ

ดังน้ัน “การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล” จึงเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงของชีวิต กรมธรรมจ์ะให้ความ
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลกภายในระยะเวลา 1 ปีเต็ม จากการเกอดอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลให้เสียชวีิต, เสียอวัยวะสำาคัญ, 

ทุพพลภาพถาวรทำางานไม่ได้ตลอดไป, คา่รักษาพยาบาล ตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยกรณีไม่สามารถดำาเนินการชีวิตหรือประกอบอาชีพ
ได้ตามปกติ

1)  การเสียชวีิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามจำานวนเอาประกันภัย
2)  คา่รักษาพยาบาล ตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์

การขยายความคุ้มครอง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลน้ี สามารถขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถ
จักรยานยนต์
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คุณสมบัติของผูเ้อาประกันภัย
-  มีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี ทั้งเพศชายและหญิง
-  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ตำ่ากว่า 5,000 บาท
-    มีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไมม่ีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
-  ต้องไม่เป็นโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก/กล้ามเน้ือ โรคมะเร็ง โรค
เอดส์ หรือโรคร้ายแรงอ่ืนๆ 

ทั้งน้ีท่านสามารถเลือกความคุม้ครองให้เหมาะสม ทั้งแบบครอบครัว และแผนนำาสินพิเศษ ขยายความคุ้มครอง อีทั้งมี
แผนแบบกลุ่มพนักงานบริษัท สหกรณ์ หน่วยงานต่างๆ 

3.การประกันภัยความรับผิดคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ
              3.1 วิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร(เฉพาะการควบคุมดูแลงานก่อสร้างการออกแบบงานสถาปัตย์ หรือออกแบบงาน 
ก่อสร้าง)
              3.2 วิชาชีพเวชกรรม รายบุคคลตามประเภทวิชาชีพแพทย์ หรือกลุ่มโรงพยาบาลไม่รวมคลินิก
              3.3 วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งในสมัยก่อน มุ่งทีจ่ะให้ความคุม้ครองต่อภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะการขนส่งทางทะเล

เท่าน้ัน แต่ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศได้ขยายตัวมากขึ้น ดังน้ันในส่วนของการประกันวินาศภัยประเภทน้ี จึงได้มีการพัฒนาความ
คุ้มครองให้ครอบคลุมถึงการขนส่งทางบก และทางอากาศดว้ย

การประกันภัยทางทะเลและขนส่งแบ่งออกเป็น
                 1.การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

      คุม้ครอง  ความเสียหายต่อสินค้าระหว่างการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง
2.การประกันภัยการขนส่งสินค้า
      คุม้ครอง  ความเสียหายต่อสินค้าจากอัคคีภัย การระเบิด ฟ้าผา่ อุบัตเิหตุจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
3.การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
      คุม้ครอง  ความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งใน

ระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ และเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะที่
ระบุในตารางกรมธรรม์รวมทั้งความเสียหายของที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินการขนขึ้น และขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึง่กระทำา
โดยผูเ้อาประกันภัยหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
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การติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทน
• ติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนสำาหรับกรมธรรม์อัคคีภัย

1.แจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความเสียหายทีเ่กิดขึ้นในทันที พร้อมกับให้ข้อมูลตามทีเ่จ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความ  เสยีหายสอบถาม
          2.เอกสารสำาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

-  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และหรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็นสำาเนา
บัตรประจำาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลน้ัน
-  สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และสถานที่เกิดความเสียหาย
-  สำาเนาทะเบียนการค้า และ/หรือ ทะเบียนพาณิชย์
-  สำาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล
-  สำาเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
-  หนังสือสรุปผลการสอบสวนถึงสาเหตุแห่งความเสียหายจากสถานีตำารวจท้องที่หรือกองพิสูจน์หลักฐาน
-  เอกสารอ่ืนตามที่บริษัทฯร้องขอ

• ติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนสำาหรับกรมธรรม์ความรับผิดของผูข้นส่งและกรมธรรม์การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
1.แจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความเสียหายทีเ่กิดขึ้นในทันที พร้อมกับให้ข้อมูลตามทีเ่จ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความ  เสยีหายสอบถาม
2.เอกสารสำาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

     -  หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายระบุจำานวนเงินที่เรียกร้อง
     -  ใบขนส่งสินค้าระบจุำานวนและราคาต่อหน่วยของสินค้าที่ขน
     -  เอกสารแสดงรายการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย
     -   สำาเนาบันทึกประจำาวันโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ
     -  สำาเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ
     -  สำาเนาใบขับขี่ของผูข้ับขี่รถคันที่เกิดเหต.ุ

     -  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และเจ้าของสินค้าทีเ่สียหาย ในกรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็น 
สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลน้ัน

     -  สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และเจา้ของสินค้าที่เสียหาย
     -  สำาเนาทะเบียนการค้า และ/หรือ ทะเบียนพาณิชย์
     -   สำาเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล
     -  เอกสารอ่ืนตามที่บริษัทฯร้องขอ
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• ติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนสำาหรับกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล
         1.แจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเรว็ พร้อมกับให้ข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความ  เสียหายสอบถาม
         2.เอกสารสำาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

    2.1 กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล
   -  แบบเรียกร้องความเสียหายที่บริษัทฯจัดส่งให้

                 -  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
   -  สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
   -  หนังสือรับรองแพทย์
   -  ใบเสรจ็รับเงินออกโดยสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

                           เอกสารอ่ืนตามที่บริษัทฯร้องขอ
 2.2 กรณีทุพพลภาพ

-  แบบเรียกร้องความเสียหายที่บริษัทฯจัดส่งให้
-  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
-  สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
-  หนังสือรับรองแพทย์
-  ประวัติการเข้ารับการรักษาตัวของผูเ้อาประกันภัย
-  บัตรประจำาตัวคนพิการ
-  รูปถ่ายผู้เอาประกันภัยภายหลังตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
-  เอกสารอ่ืนตามที่บริษัทฯร้องขอ

    2.3 กรณเีสียชวีิต
-  แบบเรียกร้องความเสียหายที่บริษัทฯจัดส่งให้
-  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์
-  สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยประทับตราคำาว่า “ตาย”
-  สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
-  สำาเนาใบมรณบัตร
-  สำาเนาหนังสือรับรองการตาย
-  สำาเนาใบชันสูตรพลิกศพ
-  เอกสารอ่ืนตามที่บริษัทฯร้องขอ
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• ติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนสำาหรับกรมธรรม์อ่ืน 
           1.แจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความเสียหายทีเ่กิดขึ้นในทันที พร้อมกับให้ข้อมูลตามทีเ่จ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความ     เสยีหายสอบถาม
           2.จดัส่งเอกสารสำาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทฯร้องขอ

หมายเหต ุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสินไหมทดแทน ฝา่ยประกันภัย Non-Motor 

     บมจ.นำาสินประกันภัย โทรศัพท์ (02) 911-4488, (02) 911-4567 ต่อ 319,322-325
                 Email : nm_claim@namsengins.co.th
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ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวธิีการขอรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์

1. เมื่อรถเกิดอุบัตเิหตุควรปฏิบัติดงันี้

• ตรวจสอบวา่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หากมีผู้บาดเจ็บใหด้ำาเนนิการส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าทำาการรักษาที่
สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

• แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพ่ือออกสำารวจอุบัติเหตุ ณ สำานักงานหรือสาขาที่ใกล้สถานที่เกิดเหตุที่สุด 
สำานักงานใหญ่ โทร. 02-911-4488 หรือสาขาทีร่ับแจ้งเหตุดังนี้

สำานักงาน เบอร์โทรศัพท์ 

สาขากาญจนบุรี โทรศัพท์/โทรสาร (034) 520 444

สาขาขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร (043) 223 900

สาขาชลบุรี โทรศัพท์/โทรสาร (038) 272 171

สาขาชุมพร โทรศัพท์/โทรสาร (077) 534 345

สาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร (053) 210 055

สาขาตรัง โทรศัพท์/โทรสาร (075) 215 200

สาขานครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร (034) 254 600

สาขานครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร (044) 222 800

สาขานครศรธีรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร (075) 342 500

สาขานครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสาร (056) 222 520

สาขาบางนา โทรศัพท์/โทรสาร (02) 744 1433 - 5

สาขาประจวบครีีขันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร (032) 611 440

สาขาพัทยา โทรศัพท์/โทรสาร (038) 414 711

สาขาร้อยเอ็ด โทรศัพท์/โทรสาร (043) 516 666
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สำานักงาน เบอร์โทรศัพท์ 

สาขาระยอง โทรศัพท์/โทรสาร (038) 021 100

สาขารามอินทรา โทรศัพท์/โทรสาร (02) 522 6800

สาขาสมุทรสาคร โทรศัพท์/โทรสาร (034) 422 200

สาขาสระบุรี โทรศัพท์/โทรสาร (036) 222 300

สาขาสุพรรณบุรี โทรศัพท์/โทรสาร (035) 494 166

สาขาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์/โทรสาร (077) 600 688

สาขาสุรนิทร์ โทรศัพท์/โทรสาร (044) 512 717

สาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์/โทรสาร (074) 261 333

สาขาอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร (042) 222 333

สาขาอุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร (045) 316 788

2. กรณีรถเป็นฝ่ายถูก

• ควรรีบจดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขีคู่่กรณี และเจ้าของรถคู่กรณี ในกรณีที่ผู้ขับขี่
รถคู่กรณีไม่ได้เป็นผูข้ับขี่เอง

• ทำาบนัทึกยอมรับผิดของคู่กรณี 
• ควรจดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้ 
• หากตกลงกันได้ให้แยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุมิให้กีดขวางทางจราจร 
• หากตกลงไม่ได้ให้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำารวจและแจ้งเหตุให้บริษัทฯทราบทันที

3. กรณีรถเป็นฝ่ายผิด

• ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์แก่คู่กรณีโดยทันที 
• หากตกลงกันได้ให้แยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุมิให้กีดขวางทางจราจร 
• หากตกลงไม่ได้ให้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำารวจและแจ้งเหตุให้บริษัทฯทราบทันที
• รีบแจ้งเหตุให้บรษิัทฯ ทราบทันที
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4. กรณไีมท่ราบแนช่ัดว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

• แจ้งเจ้าหนา้ที่ตำารวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที 
• อย่าเคล่ือนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจา้หนา้ที่ตำารวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ 
• แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเพ่ือออกสำารวจอุบัติเหตุ

5. กรณมีีผู้ได้รบับาดเจ็บ หรือเสียชวีิต

• ให้รีบนำาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว 
• แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิจะควบคุมตัวท่านไว้ หากไม่มีผู้ใดได้รับบาด

เจ็บสาหัส
• แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเพ่ือออกสำารวจอุบัติเหตุ
• ไม่ควรหลบหนี เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านหลบหนี ตามกฎหมายจะสันนิษฐานเอาไว้ก่อนวา่ท่านเป็นฝ่าย

ผิด จึงควรอยู่พบพนักงานสอบสวน ในขณะรถเกิดอุบัติเหตุ

6. กรณีรถถูกชนแล้วหลบหนี

• รีบจดหมายเลขทะเบียน และรูปพรรณสัณฐาน (ยีห่้อ รุน่ สี และลักษณะพิเศษอื่นๆ) ของรถยนต์คนัที่ หลบหน ี
เพ่ือแจ้งความ ดำาเนนิคดีต่อไป 

• ควรจดชื่อที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้ 
• คัดประจำาวันที่แจ้งความไว้ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทฯ

7. กรณีรถถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจยึด

ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน (ร้อยเวรเจ้าของสำานวน) เพ่ือให้ตรวจสอบส่ิงของที่มีค่าอยู่ภายในรถยนต์เพ่ือลงบันทึก
ประจำาวันเอาไว้เป็นหลักฐานต่อไป และติดต่อบริษัทในทันทีเพ่ือดำาเนินการต่อไป

8. กรณีรถประกันภัยสูญหาย

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

• แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือตรวจสอบอุบัติเหตุทันที 
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• แจ้งความพนักงานสอบสวน
• คัดสำาเนาบันทึกประจำาวัน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และหลักฐานการแจ้งอายัดรถติดต่อบริษัทฯ เพ่ือใหด้ำาเนิน

การจา่ยค่าสินไหมทดแทนภายใน 45 วัน นับแต่วนัที่รถประกันภัยสูญหาย และแจ้งความร้องทุกข์แล้ว 

9. การจัดซ่อมรถทีไ่ด้รับความเสียหาย

• บริษัทฯ จะซ่อมรถของท่านโดยอู่มาตรฐานที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ 
• ก่อนนำารถเข้าซ่อมให้ทา่นนำาส่ิงของมีค่าออกจากรถเสียก่อน และตรวจรายการซ่อมวา่ถูกต้องหรือไม่
• เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับรถ หากพบว่าไม่เรียบร้อย ไม่ตรงตามรายการที่

เสียหายให้รีบแจ้งบริษัทฯ ทราบทนัที

10. กรณมีีผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

• นำาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้ และสะดวกที่สุด เพ่ือรับการรักษาโดยเร็ว 
• จดหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบริษัทประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์จากเครื่องหมายแสดงการประกันภัย พ.ร.บ. 

ของรถคู่กรณี
• แจ้งเหตุให้ตำารวจทราบ 
• แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น หรือกรณีไม่มีบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่ ให้แจ้งเหตุที่บริษัท กลาง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด ทุกสาขาที่ใกล้ที่สุด 
• ติดต่อขอรับคา่เสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ หรืออาจมอบอำานาจให้สถานพยาบาลขอรับ

ค่าเสียหายเบื้องต้นแทนก็ได้ (ทา่นต้องขอรับคา่เสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วนั นับแต่วันเกิดเหต)ุ 
• กรณีไม่สามารถจำาหมายเลขทะเบียนรถที่เฉ่ียวชนได้ ให้ผู้บาดเจ็บนำาเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

ต้นฉบับ และบัตรประจำาตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับคา่เสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซ่ึงตั้ง
อยู่สำานักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด 

11. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

• ค่าสินไหมทดแทน 1-5,000 บาท จา่ยทันที (วันทำาการ)
• ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จา่ยภายใน 7 วนั (วันทำาการ)
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12. เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน

       1. หลักฐานความรับผิดชอบ

       2. สำาเนาทะเบียนรถยนต์หรือหนังสือแสดงการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

       3. สัญญาเชา่ซ้ือ หรือสัญญาซ้ือขาย

4. หนังสือมอบอำานาจหากผู้เสียหายมิได้มาเอง หรือเป็นนิติบคุคล ต้องประทับตรารับรองด้วย

5. สำาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจ พร้อมรับรองสำาเนา

6. สำาเนาหนังสือการจดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หากเป็นนิติบคุคล 7. กรมธรรม์
ประกันภัยของท่าน หากรถมีประกันภัยไว้

8. กรณีบาดเจ็บ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จคา่รักษาพยาบาล 

9. กรณีเสียชีวิต ใบมรณะบัตร สำาเนาประจำาวัน

13. หน่วยงานรบัเรื่องร้องทุกข์ โปรดแจ้ง

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

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 ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานข้างต้นนี้รวม
ทั้งหมด 18 หนา้

                                          

                                                                 

                                                                                         กรรมการผูอ้ำานวยการ
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