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ฐานะการเงินและผลก	นและผลการดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นงินและผลกาน

รายการ 2556 2555 2556 2555 2556 2555
ส	นทร�พย� 2,995.48 2,936.80 2,771.80 2,786.24 2,765.54 2,787.81
หน"#ส	น 1,900.94 2,057.33 1,707.06 1,892.01 1,683.15 1,870.28
ส$วนของินและผลกผ()ถือหุ้น��ꞹ8+อห,)น 1,094.54 879.47 1,064.74 894.23 1,082.39 917.53
เงินและผลก	นกองินและผลกท,น 1,249.88 1,002.90 1,232.05 1,012.97 1,315.80 1,103.26
เงินและผลก	นกองินและผลกท,นท"-ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:�ารงินและผลกต้องดำรงตามกฎหามกฎหมาย 281.87 275.78 267.71 280.95 260.64 275.98

443.43 363.66 459.98 360.55 504.83 399.76
รายไดำเนินงาน�l�ḀP�����:) 415.75 300.73 793.00 624.81 1,198.40 958.81
รายจ่าย$าย 358.53 346.50 734.79 617.15 1,114.23 935.02

57.22 (45.77) 58.21 7.66 84.17 23.79
123.76 13.98 114.13 84.17 293.03 105.45
(87.60) (11.24) (94.40) (51.06) (274.63) (85.88)

0.00 0.00 (13.90) (13.89) (13.90) (13.89)
36.16 2.74 5.83 19.23 4.50 5.68 

    ของินและผลกบร	ษัท  ซึ่งไม�ท  ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกไม$อย($ในขอบเขต้องดำรงตามกฎหการสอบทานของินและผลกผ()สอบบ�ญชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"

    ทางินและผลกต้องดำรงตามกฎหรงินและผลกหร+อทางินและผลกอ)อม

บร	ษัท  ซึ่งไม�ท น�าส	นประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย จ่าย�าก�ดำเนินงาน�l�ḀP�����: (มหาชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6น)
เป@ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เผย ณ ว�นท"-   21  พฤศจ่าย	กายน  2556

หน$วย : ล)านบาท
ไต้องดำรงตามกฎหรมาสท"- 1 ไต้องดำรงตามกฎหรมาสท"- 2 ไต้องดำรงตามกฎหรมาสท"- 3

อ�ต้องดำรงตามกฎหราส$วนเงินและผลก	นกองินและผลกท,นต้องดำรงตามกฎห$อเงินและผลก	นกองินและผลกท,นท"-ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:�ารงินและผลกต้องดำรงตามกฎหามกฎหมาย(ร)อยละ)

ก�าไร(ขาดำเนินงาน�l�ḀP�����:ท,น)ส,ทธิ���8�����"�整瑸㈥	
กระแสเงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)มา (ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ไป) จ่ายากก	จ่ายกรรมดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นงินและผลกาน
กระแสเงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)มา (ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ไป) จ่ายากก	จ่ายกรรมลงินและผลกท,น
กระแสเงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)มา (ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ไป) จ่ายากก	จ่ายกรรมจ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:หาเงินและผลก	น
เงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:เพ	-มข:#น (ลดำเนินงาน�l�ḀP�����:ลงินและผลก) ส,ทธิ���8�����"�整瑸㈥	

หมายเหต้องดำรงตามกฎห, : 1. กฎหมายก�าหนดำเนินงาน�l�ḀP�����:ให)ส�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส$วนเงินและผลก	นกองินและผลกท,นต้องดำรงตามกฎห$อเงินและผลก	นกองินและผลกท,นท"-ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:�ารงินและผลกต้องดำรงตามกฎหามกฎหมาย ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกไม$ต้องดำรงตามกฎห-�ากว$าร)อยละ 140
2. เงินและผลก	นกองินและผลกท,น เปFนเงินและผลก	นกองินและผลกท,นต้องดำรงตามกฎหามราคาประเม	น ต้องดำรงตามกฎหามประกาศว$าดำเนินงาน�l�ḀP�����:)วยการประเม	นราคาทร�พย�ส	นและหน"#ส	น

3. ไต้องดำรงตามกฎหรมาสท"- 2 หมายถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลก ผลการดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นงินและผลกานสะสม 6 เดำเนินงาน�l�ḀP�����:+อนและไต้องดำรงตามกฎหรมาสท"- 3 หมายถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกผลการดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นงินและผลกานสะสม 9 เดำเนินงาน�l�ḀP�����:+อน
4. รายการกระแสเงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:จ่ายากก	จ่ายกรรมแต้องดำรงตามกฎห$ละประเภัย จำกัด (มหาชน)��ทให)หมายถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกกระแสเงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)มา(ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ไป) ท"-จ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ท�าโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยว	ธิ���8�����"�整瑸㈥"
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ฐานะการเงินและผลก	นและผลการดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นงินและผลกาน

รายการ 2555 2554
ส	นทร�พย� 2,861.36 2,791.68
หน"#ส	น 1,898.04 1,892.10
ส$วนของินและผลกผ()ถือหุ้น��ꞹ8+อห,)น 963.32 899.58
เงินและผลก	นกองินและผลกท,น 1,185.73 1,041.57
เงินและผลก	นกองินและผลกท,นท"-ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:�ารงินและผลกต้องดำรงตามกฎหามกฎหมาย 275.38 308.83

430.58 337.26
รายไดำเนินงาน�l�ḀP�����:) 1,324.43 1,320.20
รายจ่าย$าย 1,265.70 1,202.93

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

    และหน"#ส	นของินและผลกบร	ษัท  ซึ่งไม�ท ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกไม$อย($ในขอบเขต้องดำรงตามกฎหการสอบทานของินและผลกผ()สอบบ�ญชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"

อ�ต้องดำรงตามกฎหราส$วน ค$ามาต้องดำรงตามกฎหราฐาน
  อ�ต้องดำรงตามกฎหราส$วนสภัย จำกัด (มหาชน)��าพคล$องินและผลก > = 100% 296.86% 312.95%

บร	ษัท  ซึ่งไม�ท น�าส	นประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย จ่าย�าก�ดำเนินงาน�l�ḀP�����: (มหาชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6น)
เป@ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เผย ณ ว�นท"-    30 เมษัท  ซึ่งไมายน  2556

หน$วย : ล)านบาท
ณ 31 ธิ���8�����"�整瑸㈥�นวาคม

อ�ต้องดำรงตามกฎหราส$วนเงินและผลก	นกองินและผลกท,นต้องดำรงตามกฎห$อเงินและผลก	นกองินและผลกท,นท"-ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:�ารงินและผลกต้องดำรงตามกฎหามกฎหมาย(ร)อยละ)

ก�าไร(ขาดำเนินงาน�l�ḀP�����:ท,น)ส,ทธิ���8�����"�整瑸㈥	
กระแสเงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)มา (ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ไป) จ่ายากก	จ่ายกรรมดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นงินและผลกาน
กระแสเงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)มา (ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ไป) จ่ายากก	จ่ายกรรมลงินและผลกท,น
กระแสเงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)มา (ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ไป) จ่ายากก	จ่ายกรรมจ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:หาเงินและผลก	น
เงินและผลก	นสดำเนินงาน�l�ḀP�����:เพ	-มข:#น (ลดำเนินงาน�l�ḀP�����:ลงินและผลก) ส,ทธิ���8�����"�整瑸㈥	

หมายเหต้องดำรงตามกฎห, : 1. กฎหมายก�าหนดำเนินงาน�l�ḀP�����:ให)ส�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส$วนเงินและผลก	นกองินและผลกท,นต้องดำรงตามกฎห$อเงินและผลก	นกองินและผลกท,นท"-ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:�ารงินและผลกต้องดำรงตามกฎหามกฎหมาย ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกไม$ต้องดำรงตามกฎห-�ากว$าร)อยละ 125
2. เงินและผลก	นกองินและผลกท,น เปFนเงินและผลก	นกองินและผลกท,นต้องดำรงตามกฎหามราคาประเม	น ต้องดำรงตามกฎหามประกาศว$าดำเนินงาน�l�ḀP�����:)วยการประเม	นราคาทร�พย�ส	น

อ�ต้องดำรงตามกฎหราส$วนทางินและผลกการเงินและผลก	นท"-ส�าค�ญ (ร)อยละ)
ปM 2555 ปM 2554
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การประก�นภัย����0���ย การประก�นภัย����0���ย
ทางทะเล รถยนต์�� � การประก�นภัย����0���ยเบ็ดเตล็ด�㧝�@�獵�ดเต์�� ล�ด

การ และขนส่ง�C��ง
รายการ ประก�น ต์�� �วเร�อ ส่ง�C��นค้า��า โดยข�อ โดย ค้า�วาม ค้า�วาม อ บ็ดเตล็ด�㧝�@�獵�ต์�� �เหต์��  รวม

อ�ค้า�ค้า�"ภัย����0���ย บ็ดเตล็ด�㧝�@�獵�งค้า��บ็ดเตล็ด�㧝�@�獵 ค้า�วาม เส่ง�C�"#ยงภัย����0���ย ร�บ็ดเตล็ด�㧝�@�獵ผิด��ด ว�ศวกรรม ส่ง�C��วนบ็ดเตล็ด�㧝�@�獵 ค้า�ค้า�ล ส่ง�C� ขภัย����0��าพ อ�#นๆ
ของ ส่ง�C�ม�ค้า�รใจ ทร�พย�ส่ง�C��น ต์�� �อบ็ดเตล็ด�㧝�@�獵 ค้า�ค้า�ล

กฎหมาย ภัย����0��ายนอก
จ+านวนเบ็ดเตล็ด�㧝�@�獵",ย

28.17 - 19.51 130.21 1,103.00 7.63 6.09 3.63 71.09 0.13 11.53 1,380.99ประก�นภัย����0���ยร�บ็ดเตล็ด�㧝�@�獵
โดยต์�� รง
ส่ง�C��ดส่ง�C��วน

2.04% #VALUE! 1.41% 9.43% 79.87% 0.55% 0.44% 0.26% 5.15% 0.01% 0.83% #VALUE!ของเบ็ดเตล็ด�㧝�@�獵",ย
ประก�นภัย����0���ย

          ต์�� ารางส่ง�C��ดส่ง�C��วนร�อยละของเบ็ดเตล็ด�㧝�@�獵",ยประก�นภัย����0���ยแยกต์�� ามประเภัย����0��ทของการร�บ็ดเตล็ด�㧝�@�獵ประก�นภัย����0���ยประจ+าปB 2555
หน�วย : ล�านบ็ดเตล็ด�㧝�@�獵าท

          หมายเหต์��   : ข�อมEลมาจากรายงานประจ+าปB



                                                                  ประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����

กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���� แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหล�งออกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌เป�น 2 ประเภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐทหลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Temp�กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌
1. การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ภัย จำกัด (มหาชน)��าคบ�งินและผลกค�บ  

การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ภัย จำกัด (มหาชน)��าคบ�งินและผลกค�บ หร+อท"-เร"ยกก�นว$า การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยต้องดำรงตามกฎหาม พ.ร.บ. เปFนการประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยท"-กฎหมายบ�งินและผลกค�บให)รถือหุ้น��ꞹ8ท,กค�น
ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกท�าประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย ต้องดำรงตามกฎหามพระราชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6บ�ญญ�ต้องดำรงตามกฎห	ค,)มครองินและผลกผ()ประสบภัย จำกัด (มหาชน)���ยจ่ายากรถือหุ้น��ꞹ8 พ.ศ.2535 ให)ความค,)มครองินและผลกผ()ประสบภัย จำกัด (มหาชน)���ยจ่ายากอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,รถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�
ท,กคนท"-ประสบภัย จำกัด (มหาชน)���ยจ่ายากรถือหุ้น��ꞹ8 ไม$ว$าจ่ายะเปFนผ()ข�บข"- ผ()โดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยสาร คนเดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นถือหุ้น��ꞹ8นน หากไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บความเส"ยหายแก$ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห ร$างินและผลกกาย อนาม�ย จ่ายะไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บ
ความค,)มครองินและผลก ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�งินและผลกน"#

ความค��มครอง จ านวนเง!นจ ากันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�ดความร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏!ด
1.  ค�าเสียหายเบื'ยหายเบ่งออกเป็น 2 ประเภทหล()องต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����น

1.1  บาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบจ่าย$ายค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาล ต้องดำรงตามกฎหามจ่ายร	งินและผลก                                                 ไม$เก	น
1.2  เส"ยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห จ่าย$ายค$าปลงินและผลกศพ
1.3  ค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาลรวมค$าปลงินและผลกศพ                                                          ไม$เก	น

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

2.  ความร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏!ดต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����อผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏.�ประสียหายเบืบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ย
2.1  กรณ"เส"ยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห วงินและผลกเงินและผลก	นค,)มครองินและผลกส(งินและผลกส,ดำเนินงาน�l�ḀP�����:                                                     ไม$เก	น
2.2  กรณ"ส(ญเส"ยอว�ยวะ ท,พพลภัย จำกัด (มหาชน)��าพ                                                           ไม$เก	น
2.3  กรณ"บาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบ แต้องดำรงตามกฎห$ไม$ถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกก�บส(ญเส"ยอว�ยวะ หร+อท,พพลภัย จำกัด (มหาชน)��าพ
       ค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาลต้องดำรงตามกฎหามจ่ายร	งินและผลก                                                                     ไม$เก	น

        2.4 กรณ"ร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาลในฐานะคนไข)ใน
ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ยรายว�น 200 บาท/ว�น ไม$เก	น 20 ว�น                                          ไม$เก	น

 2.5 จ่าย�านวนเงินและผลก	นค,)มครองินและผลกส(งินและผลกส,ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส�าหร�บข)อ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 รวมก�น   ไม$เก	น
 2.6 วงินและผลกเงินและผลก	นความร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����: ส�าหร�บรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ท"-ม"ท"-น�-งินและผลกไม$เก	น 7 คน                     ไม$เก	น
 2.7 วงินและผลกเงินและผลก	นความร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����: ส�าหร�บรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ท"-ม"ท"-น�-งินและผลกเก	น 7 คน                          ไม$เก	น

200,000 บาท/คน
200,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน

4,000 บาท/คน
204,000 บาท/คน

5,000,000 บาท/คร�#งินและผลก
10,000,000 บาท/คร�#งินและผลก

หมายเหต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����   :   ก)    ผ()ข�บข"- เปFนผ()กระท�าละเม	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:จ่ายะไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บความค,)มครองินและผลกเฉพาะค$าเส"ยหายเบ+#องินและผลกต้องดำรงตามกฎห)นเท$าน�#น
ข)    ผ()ประสบภัย จำกัด (มหาชน)���ย หมายถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลก ผ()ข�บข"-ท"-ถือหุ้น��ꞹ8(กละเม	ดำเนินงาน�l�ḀP�����: ผ()โดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยสาร และบ,คคลภัย จำกัด (มหาชน)��ายนอก
ค)    กรณ"เส"ยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎหของินและผลกผ()ประสบภัย จำกัด (มหาชน)���ย การชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกจ่าย$ายเต้องดำรงตามกฎหNมจ่าย�านวนเงินและผลก	นจ่าย�าก�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ความร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ของินและผลก  
แต้องดำรงตามกฎห$ละคน

 2.  การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ภัย จำกัด (มหาชน)��าคสม�ครใจ่าย
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เปFนการประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยท"-กฎหมายไม$ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)บ�งินและผลกค�บข:#นอย($ก�บความพ:งินและผลกพอใจ่ายของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยท"-เหNนถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกความเส"-ยงินและผลกภัย จำกัด (มหาชน)���ย และม"
ความค	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ท"-จ่ายะกระจ่ายายความเส"-ยงินและผลกออกไป ค+อการประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยไว)ก�บบร	ษัท  ซึ่งไม�ทประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยสามารถือหุ้น��ꞹ8เล+อกซึ่งไม่อยู่ในขอบ+#อความค,)มครองินและผลกต้องดำรงตามกฎหาม
ความต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกการเพ+-อเพ	-มความค,)มครองินและผลกท"-ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)จ่ายาก พ.ร.บ.  การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ภัย จำกัด (มหาชน)��าคสม�ครใจ่าย แบ$งินและผลกออกเปFนดำเนินงาน�l�ḀP�����:�งินและผลกน"#

ความค��มครอง ความเสียหายเบื'ยหายต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����อบ่งออกเป็น 2 ประเภทหล�คคลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Tempภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐายนอกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌 ความค��มครองต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����อต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����วรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����
ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ทประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย บาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบ / เส"ยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห ทร�พย�ส	น รถือหุ้น��ꞹ8หาย / ไฟไหม) ความเส"ยหายต้องดำรงตามกฎห$อต้องดำรงตามกฎห�วรถือหุ้น��ꞹ8

ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ท 1
ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ท 2 X
ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ท 3 X X
ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ท 4 X X X

ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ท 5  ** X
หมายเหต้องดำรงตามกฎห,  **   การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ท 5 หร+อท"-เร"ยกเปFนหล�กสากลว$า “กรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�ประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�แบบค,)มครองินและผลกเฉพาะภัย จำกัด (มหาชน)���ย  หร+อท"-
น	ยมเร"ยกอ"กอย$างินและผลกหน:-งินและผลกว$า กรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�พล�ส เชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$น 2 พล�ส หร+อ 3 พล�ส   หร+อม�กเร"ยกก�นงินและผลก$ายๆ ว$า 2+ หร+อ 3+ 

กรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ทน"# หากซึ่งไม่อยู่ในขอบ+#อ 2 พล�ส ให)เข)าใจ่ายว$าเปFนการประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยประเภัย จำกัด (มหาชน)��ท 2 แต้องดำรงตามกฎห$เพ	-มหมวดำเนินงาน�l�ḀP�����:ความค,)มครองินและผลกความเส"ยหายต้องดำรงตามกฎห$อ
รถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�เน+-องินและผลกจ่ายากการชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นก�บยานพาหนะทางินและผลกบก (ร.ย.ภัย จำกัด (มหาชน)��.10) (รถือหุ้น��ꞹ8ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นรถือหุ้น��ꞹ8) ในหมวดำเนินงาน�l�ḀP�����:น"# หากผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยเปFนฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทต่อครั้ง�ူ��Ĉ�����x�*  กรณีที่มีการตกแตWายผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����: จ่ายะต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6อบความ
เส"ยหายส$วนแรก 2,000 บาทต้องดำรงตามกฎห$อคร�#งินและผลก

ค�าว$า “ยานพาหนะทางินและผลกบก” ต้องดำรงตามกฎหามความหมายของินและผลกกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม� หมายถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลก รถือหุ้น��ꞹ8ท"-เดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นเคร+-องินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:)วยก�าล�งินและผลกเคร+-องินและผลกยนต้องดำรงตามกฎห� โดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)พล�งินและผลกงินและผลกานเชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+#อเพล	งินและผลก  
เชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$น น#�าม�น แกYส หร+อก�าล�งินและผลกไฟฟZา รถือหุ้น��ꞹ8พ$วงินและผลก รถือหุ้น��ꞹ8ไฟ รถือหุ้น��ꞹ8รางินและผลก ไม$ว$าจ่ายะอย($ระหว$างินและผลกข�บเคล+-อนหร+อจ่ายอดำเนินงาน�l�ḀP�����:อย($กNต้องดำรงตามกฎหาม
เง(2อนไขกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารพิจารณารับปร!จารณาร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����
* รถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ท,กประเภัย จำกัด (มหาชน)��ทท"-จ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:ทะเบ"ยนก�บกรมการขนส$งินและผลกทางินและผลกบก ยกเว)น รถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ท"-ม"การโหลดำเนินงาน�l�ḀP�����: ต้องดำรงตามกฎหกแต้องดำรงตามกฎห$งินและผลก หร+อดำเนินงาน�l�ḀP�����:�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:แปลงินและผลกเคร+-องินและผลกยนต้องดำรงตามกฎห�
*  ท,นประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยไม$ต้องดำรงตามกฎห-�ากว$า 80% ของินและผลกม(ลค$ารถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ขณะท�าประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
*  กรณ"ระบ,ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+-อผ()ข�บข"- ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ไม$เก	น 2 คน
*  ส$วนลดำเนินงาน�l�ḀP�����:ประว�ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:"ส(งินและผลกส,ดำเนินงาน�l�ḀP�����: 50%
*  กรณ"ท"-ม"การต้องดำรงตามกฎหกแต้องดำรงตามกฎห$งินและผลกเพ	-มเต้องดำรงตามกฎห	มจ่ายากสภัย จำกัด (มหาชน)��าพเดำเนินงาน�l�ḀP�����:	มของินและผลกรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห� ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกแจ่าย)งินและผลกให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ทราบท�นท" เชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$น ม"การเปล"-ยนแปลงินและผลกระบบเชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+#อเพล	งินและผลก NGV 
    หร+อ  LPG   เปFนต้องดำรงตามกฎห)น
เอกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌สียหายเบืารเพิจารณารับปร!2มเต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���!มในกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารแจ�งท าประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ย
* ส�าเนาค($ม+อรายการจ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:ทะเบ"ยนรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�   :     ผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกเปFนเจ่าย)าของินและผลกทร�พย�ส	น หร+อเปFนผ()ม"ส$วนไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ส$วนเส"ยในรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ค�นเอา
   ประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
*  ส�าเนาบ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6น 
*  ส�าเนาใบอน,ญาต้องดำรงตามกฎหข�บข"-รถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ของินและผลกผ()ข�บข"- (กรณ"ระบ,ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+-อผ()ข�บข"-)
*  ใบเสรNจ่ายร�บเงินและผลก	นค$าอ,ปกรณ�ต้องดำรงตามกฎหกแต้องดำรงตามกฎห$งินและผลกเพ	-มเต้องดำรงตามกฎห	ม (ถือหุ้น��ꞹ8)าม")
*  ผ()ร�บประโยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6น�ในกรณ"ท"-รถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ย�งินและผลกอย($ระหว$างินและผลกการผ$อนชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6�าระ
*  ส�าเนากรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�เดำเนินงาน�l�ḀP�����:	ม หร+อใบเต้องดำรงตามกฎห+อนต้องดำรงตามกฎห$ออาย, (ถือหุ้น��ꞹ8)าม")
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บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ให)ความค,)มครองินและผลกกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�ประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยท,กประเภัย จำกัด (มหาชน)��ทท�นท"ท"-ท$านชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6�าระเบ"#ยประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย และจ่ายะไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บ
กรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�ประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ท�นท"ภัย จำกัด (มหาชน)��ายใน 3 ว�นท�าการ ยกเว)นการท�าประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ประเภัย จำกัด (มหาชน)��ท 1 ท"-ม	ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$รถือหุ้น��ꞹ8ใหม$ปMแรก 
เน+-องินและผลกจ่ายากต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกผ$านการต้องดำรงตามกฎหรวจ่ายสภัย จำกัด (มหาชน)��าพรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ก$อน   กรณ"ท"-เปFนการประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยต้องดำรงตามกฎห$อเน+-องินและผลกจ่ายากบร	ษัท  ซึ่งไม�ทประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยอ+-น กร,ณาส$งินและผลก
หน)าต้องดำรงตามกฎหารางินและผลกกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�เดำเนินงาน�l�ḀP�����:	ม หร+อใบเต้องดำรงตามกฎห+อนต้องดำรงตามกฎห$ออาย,เพ+-อเปFนหล�กฐานประกอบการพ	จ่ายารณาร�บประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ท"- โทรสาร 0-
2985-6607 หร+อ email  : motor@namsengins.co.th สามารถือหุ้น��ꞹ8สอบถือหุ้น��ꞹ8ามรายละเอ"ยดำเนินงาน�l�ḀP�����:เพ	-มเต้องดำรงตามกฎห	มไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ท"- โทรศ�พท� 0-2911-4567, 0-
2911-4488 เบอร�ต้องดำรงตามกฎห$อ 343 - 347
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กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยเบ่งออกเป็น 2 ประเภทหล8ดเต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���ลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Temp8ด

1.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารเด!นทาง(ต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����างประเทศ) 
การเจ่ายNบไข)ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ปWวยและอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,เปFนส	-งินและผลกท"-อาจ่ายเก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ต้องดำรงตามกฎหลอดำเนินงาน�l�ḀP�����:เวลา และสร)างินและผลกความล�าบากให)ก�บท$านไม$น)อย หากเก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#น

ในขณะท"-ท$านอย($ต้องดำรงตามกฎห$างินและผลกถือหุ้น��ꞹ8	-นเพ"ยงินและผลกล�าพ�งินและผลก ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกเปFนท"-ทราบก�นดำเนินงาน�l�ḀP�����:"ว$าค$าครองินและผลกชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"พ โดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยค$าเฉพาะค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาลในบางินและผลกประเทศค$อนข)างินและผลกส(งินและผลกมากเม+-อ
เปร"ยบเท"ยบก�บประเทศไทยหร+อไม$เชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$นน�#นกNเปFนปoญหาเร+-องินและผลกการต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อส+-อสารก�บคนในพ+#นท"-ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�งินและผลกกล$าว

ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�งินและผลกน�#นคงินและผลกจ่ายะเปFนการดำเนินงาน�l�ḀP�����:"ไม$น)อย หากท$านม"ผ()ร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6อบค$าใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)จ่าย$ายในส$วนน"# รวมท�#งินและผลก การต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อแพทย� สถือหุ้น��ꞹ8านพยาบาล ต้องดำรงตามกฎหลอดำเนินงาน�l�ḀP�����:
จ่ายนการให)ค�าปร:กษัท  ซึ่งไมา และดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นการชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$วยเหล+อฉ,กเฉ	นทางินและผลกการแพทย�ให)แก$ท$านไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)เหต้องดำรงตามกฎห,ผลต้องดำรงตามกฎห$างินและผลก ๆ เหล$าน"#ค+อค�าต้องดำรงตามกฎหอบอย$างินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:"ว$าท�าไมท$านควรจ่ายะ
ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกท�าประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยท,กคร�#งินและผลกก$อนการเดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นทางินและผลก ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกบมจ่าย. น�าส	นประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยม"ความภัย จำกัด (มหาชน)��(ม	ใจ่ายท"-ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)เปFนส$วนหน:-งินและผลกในการแบ$งินและผลกเบาภัย จำกัด (มหาชน)��าระเหล$าน"#

บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ย�งินและผลกม"ความเชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"-ยวชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าญ สามารถือหุ้น��ꞹ8ให)ค�าปร:กษัท  ซึ่งไมาและวางินและผลกแผนการเดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นทางินและผลก ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกจ่ายะท�าให)ท$านสามารถือหุ้น��ꞹ8เล+อกแผนประก�น
ภัย จำกัด (มหาชน)���ยไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)อย$างินและผลกเหมาะสมก�บร(ปแบบการเดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นทางินและผลกของินและผลกท$าน หร+อครอบคร�วไม$ว$าจ่ายะเปFนการเดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นทางินและผลกในแต้องดำรงตามกฎห$ละคร�#งินและผลก (Single trip) หร+อเปFนแบบ
รายปM (Annual plan) รวมถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลก การเล+อกความค,)มครองินและผลก ต้องดำรงตามกฎหามความต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกการ ค+อ การค,)มครองินและผลกอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,ส$วนบ,คคล ค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาล และค$า
ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)จ่าย$ายอ+-นๆ ข:#นอย($ก�บ แผนความค,)มครองินและผลกท"-ท$านเล+อก

การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยการเดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นทางินและผลกเหมาะสมส�าหร�บ
-  บ,คคลและกล,$มท�-วไป ไม$ว$าจ่ายะไปท$องินและผลกเท"-ยว ท�ศนศ:กษัท  ซึ่งไมา ประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6,มส�มมนา ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อธิ���8�����"�整瑸㈥,รก	จ่าย
-  ธิ���8�����"�整瑸㈥,รก	จ่ายน�าเท"-ยวและม�คค,เทศก� เพ+-อสร)างินและผลกความอ,$นใจ่ายแก$ผ()ท"-ประกอบธิ���8�����"�整瑸㈥,รก	จ่ายน�าเท"-ยวหร+อม�คค,เทศก�ท"-อาจ่าย
ประสบก�บปoญหาความเดำเนินงาน�l�ḀP�����:+อดำเนินงาน�l�ḀP�����:ร)อนจ่ายากภัย จำกัด (มหาชน)��าระทางินและผลกการเงินและผลก	น ท"-จ่ายะต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อล(กท�วร� หร+อน�กท$องินและผลกเท"-ยว ในกรณ"
เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:อ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,ระหว$างินและผลกการเดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นทางินและผลก

2.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยอ�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหล�ต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���!เหต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����สียหายเบื�วนบ่งออกเป็น 2 ประเภทหล�คคลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Temp
หากชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎหของินและผลกคนเราดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นไปดำเนินงาน�l�ḀP�����:)วยความราบร+-น และเปFนปกต้องดำรงตามกฎห	ส,ขเหม+อนก�นในท,กๆ ว�น เราคงินและผลกไม$ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกก�งินและผลกวลถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,

ต้องดำรงตามกฎห$างินและผลกๆ นานา แต้องดำรงตามกฎห$ความเปFนจ่ายร	งินและผลกไม$ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)เปFนเชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$นน�#น เหต้องดำรงตามกฎห,การณ�ไม$คาดำเนินงาน�l�ḀP�����:ฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทต่อครั้ง�ူ��Ĉ�����x�*  กรณีที่มีการตกแตoนอาจ่ายเก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#น ท,กขณะ ผลท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นม"ความร,นแรงินและผลกมากน)อยเพ"ยงินและผลกใดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไม$อาจ่าย
คาดำเนินงาน�l�ḀP�����:การณ�ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)และไม$สามารถือหุ้น��ꞹ8ควบค,มไดำเนินงาน�l�ḀP�����:) บ)างินและผลกกNสามารถือหุ้น��ꞹ8ต้องดำรงตามกฎห�#งินและผลกต้องดำรงตามกฎห�วร�บม+อก�บสถือหุ้น��ꞹ8านการณ�ร)ายๆ น�#นไดำเนินงาน�l�ḀP�����:) แต้องดำรงตามกฎห$ส$วนใหญ$แล)วอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,ภัย จำกัด (มหาชน)���ยต้องดำรงตามกฎห$างินและผลกๆ แทบจ่ายะ
ท�าให)ค,ณไม$สามารถือหุ้น��ꞹ8ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห หร+อประกอบอาชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"พไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ต้องดำรงตามกฎหามปกต้องดำรงตามกฎห	ในชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$วงินและผลกระยะเวลาหน:-งินและผลก ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกน"-ค+อเหต้องดำรงตามกฎห,ผลของินและผลกความจ่าย�าเปFนในการท�าประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
อ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,

ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�งินและผลกน�#น “การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,ส$วนบ,คคล” จ่าย:งินและผลกเปFนการสร)างินและผลกหล�กประก�นท"-ม�-นคงินและผลกของินและผลกชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห กรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�จ่ายะให)ความ
ค,)มครองินและผลกต้องดำรงตามกฎหลอดำเนินงาน�l�ḀP�����: 24 ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6�-วโมงินและผลก ท,กสถือหุ้น��ꞹ8านท"-ท�-วโลกภัย จำกัด (มหาชน)��ายในระยะเวลา 1 ปMเต้องดำรงตามกฎหNม จ่ายากการเกอดำเนินงาน�l�ḀP�����:อ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห, ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกส$งินและผลกผลให)เส"ยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห, เส"ยอว�ยวะส�าค�ญ, 
ท,พพลภัย จำกัด (มหาชน)��าพถือหุ้น��ꞹ8าวรท�างินและผลกานไม$ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ต้องดำรงตามกฎหลอดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไป, ค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาล ต้องดำรงตามกฎหลอดำเนินงาน�l�ḀP�����:จ่ายนการจ่าย$ายเงินและผลก	นชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ยกรณ"ไม$สามารถือหุ้น��ꞹ8ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นการชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎหหร+อประกอบอาชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"พ
ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ต้องดำรงตามกฎหามปกต้องดำรงตามกฎห	

1)  การเส"ยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห การส(ญเส"ยอว�ยวะ สายต้องดำรงตามกฎหา ท,พพลภัย จำกัด (มหาชน)��าพถือหุ้น��ꞹ8าวรส	#นเชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6	งินและผลก ต้องดำรงตามกฎหามจ่าย�านวนเอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
2)  ค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาล ต้องดำรงตามกฎหามวงินและผลกเงินและผลก	นท"-ระบ,ในกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�

การขยายความค,)มครองินและผลก การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,ส$วนบ,คคลน"# สามารถือหุ้น��ꞹ8ขยายความค,)มครองินและผลกถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกการข�บข"- หร+อโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยสารรถือหุ้น��ꞹ8
จ่าย�กรยานยนต้องดำรงตามกฎห�
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ค,ณสมบ�ต้องดำรงตามกฎห	ของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
-  ม"อาย,ระหว$างินและผลก 18 – 55 ปM ท�#งินและผลกเพศชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ายและหญ	งินและผลก
-  ม"รายไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)เฉล"-ยต้องดำรงตามกฎห$อเดำเนินงาน�l�ḀP�����:+อนไม$ต้องดำรงตามกฎห-�ากว$า 5,000 บาท
-    ม"ส,ขภัย จำกัด (มหาชน)��าพสมบ(รณ�แขNงินและผลกแรงินและผลก ไม$ม"อว�ยวะส$วนใดำเนินงาน�l�ḀP�����:บกพร$องินและผลกหร+อพ	การ
-  ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกไม$เปFนโรคลมชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6�ก โรคห�วใจ่าย ความดำเนินงาน�l�ḀP�����:�นโลห	ต้องดำรงตามกฎหส(งินและผลก โรคเบาหวาน โรคกระดำเนินงาน�l�ḀP�����:(ก/กล)ามเน+#อ โรคมะเรNงินและผลก โรค
เอดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส� หร+อโรคร)ายแรงินและผลกอ+-นๆ 

ท�#งินและผลกน"#ท$านสามารถือหุ้น��ꞹ8เล+อกความค,)มครองินและผลกให)เหมาะสม ท�#งินและผลกแบบครอบคร�ว และแผนน�าส	นพ	เศษัท  ซึ่งไม ขยายความค,)มครองินและผลก อ"ท�#งินและผลกม"
แผนแบบกล,$มพน�กงินและผลกานบร	ษัท  ซึ่งไม�ท สหกรณ� หน$วยงินและผลกานต้องดำรงตามกฎห$างินและผลกๆ 

3.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยความร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏!ดค��มครองผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏.�ประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌อบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลว!ชาช'พิจารณารับปร
              3.1 ว	ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"พสถือหุ้น��ꞹ8าปน	กและว	ศวกร(เฉพาะการควบค,มดำเนินงาน�l�ḀP�����:(แลงินและผลกานก$อสร)างินและผลกการออกแบบงินและผลกานสถือหุ้น��ꞹ8าปoต้องดำรงตามกฎหย� หร+อออกแบบงินและผลกาน    ก$อสร)างินและผลก)
              3.2 ว	ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"พเวชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6กรรม รายบ,คคลต้องดำรงตามกฎหามประเภัย จำกัด (มหาชน)��ทว	ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"พแพทย� หร+อกล,$มโรงินและผลกพยาบาลไม$รวมคล	น	ก
              3.3 ว	ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"พผ()ต้องดำรงตามกฎหรวจ่ายสอบอาคาร ต้องดำรงตามกฎหามกฎกระทรวงินและผลก พ.ศ. 2548

กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยทางทะเลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Tempแลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Tempะขนสียหายเบื�ง
การประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยทางินและผลกทะเลและขนส$งินและผลกในสม�ยก$อน ม,$งินและผลกท"-จ่ายะให)ความค,)มครองินและผลกต้องดำรงตามกฎห$อภัย จำกัด (มหาชน)���ยท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นเฉพาะการขนส$งินและผลกทางินและผลกทะเล

เท$าน�#น แต้องดำรงตามกฎห$ปoจ่ายจ่าย,บ�นการค)าระหว$างินและผลกประเทศไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ขยายต้องดำรงตามกฎห�วมากข:#น ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�งินและผลกน�#นในส$วนของินและผลกการประก�นว	นาศภัย จำกัด (มหาชน)���ยประเภัย จำกัด (มหาชน)��ทน"# จ่าย:งินและผลกไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ม"การพ�ฒนาความ
ค,)มครองินและผลกให)ครอบคล,มถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกการขนส$งินและผลกทางินและผลกบก และทางินและผลกอากาศดำเนินงาน�l�ḀP�����:)วย

กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยทางทะเลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Tempแลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Tempะขนสียหายเบื�งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหล�งออกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌เป�น
                 1.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารขนสียหายเบื�งสียหายเบื!นค�าระหว�างประเทศ

      ค��มครอง  ความเส"ยหายต้องดำรงตามกฎห$อส	นค)าระหว$างินและผลกการขนส$งินและผลกจ่ายากต้องดำรงตามกฎห)นทางินและผลกถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกปลายทางินและผลก
2.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารขนสียหายเบื�งสียหายเบื!นค�า
      ค��มครอง  ความเส"ยหายต้องดำรงตามกฎห$อส	นค)าจ่ายากอ�คค"ภัย จำกัด (มหาชน)���ย การระเบ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����: ฟZาผ$า อ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,จ่ายากยานพาหนะท"-ใชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6)ในการขนส$งินและผลก
3.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยความร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏!ดของผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏.�ขนสียหายเบื�ง
      ค��มครอง  ความส(ญเส"ยหร+อเส"ยหายทางินและผลกกายภัย จำกัด (มหาชน)��าพของินและผลกท"-ผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยร�บขน ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกเก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นระหว$างินและผลกการขนส$งินและผลกในระยะ

เวลาเอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยต้องดำรงตามกฎห�#งินและผลกแต้องดำรงตามกฎห$เม+-อของินและผลกไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)บรรท,กข:#นไปย�งินและผลกยานพาหนะขนส$งินและผลกจ่ายนกระท�-งินและผลกส$งินและผลกมอบของินและผลก และเปFนการขนส$งินและผลกโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยยานพาหนะท"-ระบ,ใน
ต้องดำรงตามกฎหารางินและผลกกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�รวมท�#งินและผลกความเส"ยหายของินและผลกท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นระหว$างินและผลกการดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นการขนข:#น และขนถือหุ้น��ꞹ8$ายออกจ่ายากยานพาหนะขนส$งินและผลก ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกกระท�าโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยผ()เอา
ประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยหร+อต้องดำรงตามกฎห�วแทน หร+อล(กจ่าย)างินและผลกของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
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กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���!ดต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����อขอร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลค�าสียหายเบื!นไหมทดแทน
• ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อขอร�บค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนส�าหร�บกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�อ�คค"ภัย จำกัด (มหาชน)���ย

1.แจ่าย)งินและผลกให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯทราบถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกความเส"ยหายท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นในท�นท" พร)อมก�บให)ข)อม(ลต้องดำรงตามกฎหามท"-เจ่าย)าหน)าท"-ผ()ร�บแจ่าย)งินและผลกความ  เส"ยหายสอบถือหุ้น��ꞹ8าม
          2.เอกสารส�าหร�บการเร"ยกร)องินและผลกค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทน

-  ส�าเนาบ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย และหร+อผ()ร�บประโยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6น� ในกรณ"เปFนน	ต้องดำรงตามกฎห	บ,คคลต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกเปFนส�าเนา
บ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นของินและผลกกรรมการผ()ม"อ�านาจ่ายกระท�าการแทนน	ต้องดำรงตามกฎห	บ,คคลน�#น
-  ส�าเนาทะเบ"ยนบ)านของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย และสถือหุ้น��ꞹ8านท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ความเส"ยหาย
-  ส�าเนาทะเบ"ยนการค)า และ/หร+อ ทะเบ"ยนพาณ	ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ย�
-  ส�าเนาหน�งินและผลกส+อร�บรองินและผลกการจ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห�#งินและผลกน	ต้องดำรงตามกฎห	บ,คคล
-  ส�าเนาโฉนดำเนินงาน�l�ḀP�����:ท"-ดำเนินงาน�l�ḀP�����:	นหร+อเอกสารส	ทธิ���8�����"�整瑸㈥	qในอส�งินและผลกหาร	มทร�พย�
-  หน�งินและผลกส+อสร,ปผลการสอบสวนถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกสาเหต้องดำรงตามกฎห,แห$งินและผลกความเส"ยหายจ่ายากสถือหุ้น��ꞹ8าน"ต้องดำรงตามกฎห�ารวจ่ายท)องินและผลกท"-หร+อกองินและผลกพ	ส(จ่ายน�หล�กฐาน
-  เอกสารอ+-นต้องดำรงตามกฎหามท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯร)องินและผลกขอ

• ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อขอร�บค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนส�าหร�บกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�ความร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ของินและผลกผ()ขนส$งินและผลกและกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�การขนส$งินและผลกส	นค)าภัย จำกัด (มหาชน)��ายในประเทศ
1.แจ่าย)งินและผลกให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯทราบถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกความเส"ยหายท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นในท�นท" พร)อมก�บให)ข)อม(ลต้องดำรงตามกฎหามท"-เจ่าย)าหน)าท"-ผ()ร�บแจ่าย)งินและผลกความ  เส"ยหายสอบถือหุ้น��ꞹ8าม
2.เอกสารส�าหร�บการเร"ยกร)องินและผลกค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทน

     -  หน�งินและผลกส+อเร"ยกร)องินและผลกค$าเส"ยหายระบ,จ่าย�านวนเงินและผลก	นท"-เร"ยกร)องินและผลก
     -  ใบขนส$งินและผลกส	นค)าระบ,จ่าย�านวนและราคาต้องดำรงตามกฎห$อหน$วยของินและผลกส	นค)าท"-ขน
     -  เอกสารแสดำเนินงาน�l�ḀP�����:งินและผลกรายการส	นค)าท"-ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บความเส"ยหาย
     -   ส�าเนาบ�นท:กประจ่าย�าว�นโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยเจ่าย)าหน)าท"-ต้องดำรงตามกฎห�ารวจ่าย
     -  ส�าเนาทะเบ"ยนรถือหุ้น��ꞹ8ค�นท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,
     -  ส�าเนาใบข�บข"-ของินและผลกผ()ข�บข"-รถือหุ้น��ꞹ8ค�นท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,.
     -  ส�าเนาบ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย และเจ่าย)าของินและผลกส	นค)าท"-เส"ยหาย ในกรณ"เปFนน	ต้องดำรงตามกฎห	บ,คคลต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกเปFน  ส�าเนา

บ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นของินและผลกกรรมการผ()ม"อ�านาจ่ายกระท�าการแทนน	ต้องดำรงตามกฎห	บ,คคลน�#น
     -  ส�าเนาทะเบ"ยนบ)านของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย และเจ่าย)าของินและผลกส	นค)าท"-เส"ยหาย
     -  ส�าเนาทะเบ"ยนการค)า และ/หร+อ ทะเบ"ยนพาณ	ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ย�
     -   ส�าเนาหน�งินและผลกส+อร�บรองินและผลกการจ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห�#งินและผลกน	ต้องดำรงตามกฎห	บ,คคล
     -  เอกสารอ+-นต้องดำรงตามกฎหามท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯร)องินและผลกขอ
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• ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อขอร�บค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนส�าหร�บกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�อ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,ส$วนบ,คคล
         1.แจ่าย)งินและผลกให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯทราบถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกความเส"ยหายท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยเรNว พร)อมก�บให)ข)อม(ลต้องดำรงตามกฎหามท"-เจ่าย)าหน)าท"-ผ()ร�บแจ่าย)งินและผลกความ  เส"ยหายสอบถือหุ้น��ꞹ8าม

         2.เอกสารส�าหร�บการเร"ยกร)องินและผลกค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทน
    2.1 กรณ"ขอร�บค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาล

   -  แบบเร"ยกร)องินและผลกความเส"ยหายท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯจ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส$งินและผลกให)
                 -  ส�าเนาบ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย

   -  ส�าเนาทะเบ"ยนบ)านของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
   -  หน�งินและผลกส+อร�บรองินและผลกแพทย�
   -  ใบเสรNจ่ายร�บเงินและผลก	นออกโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยสถือหุ้น��ꞹ8านพยาบาลท"-เข)าร�บการร�กษัท  ซึ่งไมา

                           เอกสารอ+-นต้องดำรงตามกฎหามท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯร)องินและผลกขอ
 2.2 กรณ"ท,พพลภัย จำกัด (มหาชน)��าพ

-  แบบเร"ยกร)องินและผลกความเส"ยหายท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯจ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส$งินและผลกให)
-  ส�าเนาบ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
-  ส�าเนาทะเบ"ยนบ)านของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
-  หน�งินและผลกส+อร�บรองินและผลกแพทย�
-  ประว�ต้องดำรงตามกฎห	การเข)าร�บการร�กษัท  ซึ่งไมาต้องดำรงตามกฎห�วของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย
-  บ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วคนพ	การ
-  ร(ปถือหุ้น��ꞹ8$ายผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยภัย จำกัด (มหาชน)��ายหล�งินและผลกต้องดำรงตามกฎหกเปFนบ,คคลท,พพลภัย จำกัด (มหาชน)��าพ
-  เอกสารอ+-นต้องดำรงตามกฎหามท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯร)องินและผลกขอ

    2.3 กรณ"เส"ยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห
-  แบบเร"ยกร)องินและผลกความเส"ยหายท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯจ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส$งินและผลกให)
-  ส�าเนาบ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย และผ()ร�บประโยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6น�
-  ส�าเนาทะเบ"ยนบ)านของินและผลกผ()เอาประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยประท�บต้องดำรงตามกฎหราค�าว$า “ต้องดำรงตามกฎหาย”
-  ส�าเนาทะเบ"ยนบ)านของินและผลกผ()ร�บประโยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6น�
-  ส�าเนาใบมรณบ�ต้องดำรงตามกฎหร
-  ส�าเนาหน�งินและผลกส+อร�บรองินและผลกการต้องดำรงตามกฎหาย
-  ส�าเนาใบชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6�นส(ต้องดำรงตามกฎหรพล	กศพ
-  เอกสารอ+-นต้องดำรงตามกฎหามท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯร)องินและผลกขอ
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• ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อขอร�บค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนส�าหร�บกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�อ+-น 
           1.แจ่าย)งินและผลกให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯทราบถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกความเส"ยหายท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#นในท�นท" พร)อมก�บให)ข)อม(ลต้องดำรงตามกฎหามท"-เจ่าย)าหน)าท"-ผ()ร�บแจ่าย)งินและผลกความ     เส"ยหายสอบถือหุ้น��ꞹ8าม
           2.จ่าย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส$งินและผลกเอกสารส�าหร�บการเร"ยกร)องินและผลกค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนต้องดำรงตามกฎหามท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯร)องินและผลกขอ

หมายเหต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���� : สอบถือหุ้น��ꞹ8ามรายละเอ"ยดำเนินงาน�l�ḀP�����:เพ	-มเต้องดำรงตามกฎห	มไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ท"- แผนกส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทน ฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทต่อครั้ง�ူ��Ĉ�����x�*  กรณีที่มีการตกแตWายประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย Non-Motor 
     บมจ่าย.น�าส	นประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย โทรศ�พท� (02) 911-4488, (02) 911-4567 ต้องดำรงตามกฎห$อ 319,322-325

                 Email : nm_claim@namsengins.co.th
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ข�)นต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���อน ระยะเวลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Tempา เอกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌สียหายเบืารแลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Tempะว!ธีการขอรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต'กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารขอร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลค�าสียหายเบื!นไหมทดแทนรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����

1. เม(2อรถเกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌!ดอ�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหล�ต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���!เหต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;����ควรปฏิบัติดังนี้�่น �ย�挭p�瑳汹��-�-!บ่งออกเป็น 2 ประเภทหล�ต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���!ด�งน')

• ต้องดำรงตามกฎหรวจ่ายสอบว$าม"ผ()ใดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บบาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบหร+อไม$ หากม"ผ()บาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบให)ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นการส$งินและผลกต้องดำรงตามกฎห�วผ()ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บบาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบเข)าท�าการร�กษัท  ซึ่งไมาท"-
สถือหุ้น��ꞹ8านพยาบาลท"-ใกล)ท"-ส,ดำเนินงาน�l�ḀP�����:

• แจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ทราบท�นท" เพ+-อออกส�ารวจ่ายอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห, ณ ส�าน�กงินและผลกานหร+อสาขาท"-ใกล)สถือหุ้น��ꞹ8านท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,ท"-ส,ดำเนินงาน�l�ḀP�����: 
ส�าน�กงินและผลกานใหญ$ โทร. 02-911-4488 หร+อสาขาท"-ร�บแจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�งินและผลกน"#

สียหายเบื าน�กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌งาน เบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลอร�โทรศ�พิจารณารับปรท� 

สาขากาญจ่ายนบ,ร" โทรศ�พท�/โทรสาร (034) 520 444

สาขาขอนแก$น โทรศ�พท�/โทรสาร (043) 223 900

สาขาชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ลบ,ร" โทรศ�พท�/โทรสาร (038) 272 171

สาขาชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6,มพร โทรศ�พท�/โทรสาร (077) 534 345

สาขาเชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ยงินและผลกใหม$ โทรศ�พท�/โทรสาร (053) 210 055

สาขาต้องดำรงตามกฎหร�งินและผลก โทรศ�พท�/โทรสาร (075) 215 200

สาขานครปฐม โทรศ�พท�/โทรสาร (034) 254 600

สาขานครราชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ส"มา โทรศ�พท�/โทรสาร (044) 222 800

สาขานครศร"ธิ���8�����"�整瑸㈥รรมราชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6 โทรศ�พท�/โทรสาร (075) 342 500

สาขานครสวรรค� โทรศ�พท�/โทรสาร (056) 222 520

สาขาบางินและผลกนา โทรศ�พท�/โทรสาร (02) 744 1433 - 5

สาขาประจ่ายวบค"ร"ข�นธิ���8�����"�整瑸㈥� โทรศ�พท�/โทรสาร (032) 611 440

สาขาพ�ทยา โทรศ�พท�/โทรสาร (038) 414 711

สาขาร)อยเอNดำเนินงาน�l�ḀP�����: โทรศ�พท�/โทรสาร (043) 516 666
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สียหายเบื าน�กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌งาน เบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลอร�โทรศ�พิจารณารับปรท� 

สาขาระยองินและผลก โทรศ�พท�/โทรสาร (038) 021 100

สาขารามอ	นทรา โทรศ�พท�/โทรสาร (02) 522 6800

สาขาสม,ทรสาคร โทรศ�พท�/โทรสาร (034) 422 200

สาขาสระบ,ร" โทรศ�พท�/โทรสาร (036) 222 300

สาขาส,พรรณบ,ร" โทรศ�พท�/โทรสาร (035) 494 166

สาขาส,ราษัท  ซึ่งไมฎร�ธิ���8�����"�整瑸㈥าน" โทรศ�พท�/โทรสาร (077) 600 688

สาขาส,ร	นทร� โทรศ�พท�/โทรสาร (044) 512 717

สาขาหาดำเนินงาน�l�ḀP�����:ใหญ$ โทรศ�พท�/โทรสาร (074) 261 333

สาขาอ,ดำเนินงาน�l�ḀP�����:รธิ���8�����"�整瑸㈥าน" โทรศ�พท�/โทรสาร (042) 222 333

สาขาอ,บลราชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ธิ���8�����"�整瑸㈥าน" โทรศ�พท�/โทรสาร (045) 316 788

2. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รณ'รถเป�นฝ่ายถูก����@��?ายถ.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌

• ควรร"บจ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:ทะเบ"ยนรถือหุ้น��ꞹ8ค($กรณ" ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+-อ ท"-อย($ และเบอร�โทรศ�พท�ของินและผลกผ()ข�บข"-ค($กรณ" และเจ่าย)าของินและผลกรถือหุ้น��ꞹ8ค($กรณ" ในกรณ"ท"-ผ()ข�บข"-
รถือหุ้น��ꞹ8ค($กรณ"ไม$ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)เปFนผ()ข�บข"-เองินและผลก

• ท�าบ�นท:กยอมร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ของินและผลกค($กรณ" 
• ควรจ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+-อ ท"-อย($ ของินและผลกพยานในท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,เอาไว) 
• หากต้องดำรงตามกฎหกลงินและผลกก�นไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ให)แยกย)ายรถือหุ้น��ꞹ8ออกจ่ายากท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,ม	ให)ก"ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ขวางินและผลกทางินและผลกจ่ายราจ่ายร 
• หากต้องดำรงตามกฎหกลงินและผลกไม$ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ให)แจ่าย)งินและผลกความเจ่าย)าหน)าท"-ต้องดำรงตามกฎห�ารวจ่ายและแจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯทราบท�นท"

3. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รณ'รถเป�นฝ่ายถูก����@��?ายผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏!ด

• ให)ท$านเข"ยนชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+-อ ท"-อย($ และเบอร�โทรศ�พท�แก$ค($กรณ"โดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยท�นท" 
• หากต้องดำรงตามกฎหกลงินและผลกก�นไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ให)แยกย)ายรถือหุ้น��ꞹ8ออกจ่ายากท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,ม	ให)ก"ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ขวางินและผลกทางินและผลกจ่ายราจ่ายร 
• หากต้องดำรงตามกฎหกลงินและผลกไม$ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ให)แจ่าย)งินและผลกความเจ่าย)าหน)าท"-ต้องดำรงตามกฎห�ารวจ่ายและแจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯทราบท�นท"
• ร"บแจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ทราบท�นท"
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4. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รณ'ไม�ทราบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลแน�ช�ดว�า ฝ่ายถูก����@��?ายใดเป�นฝ่ายถูก����@��?ายผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏!ด

• แจ่าย)งินและผลกเจ่าย)าหน)าท"-ต้องดำรงตามกฎห�ารวจ่ายท)องินและผลกท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,ทราบท�นท" 
• อย$าเคล+-อนย)ายรถือหุ้น��ꞹ8ออกจ่ายากท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,จ่ายนกว$าเจ่าย)าหน)าท"-ต้องดำรงตามกฎห�ารวจ่ายจ่ายะมาถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห, 
• แจ่าย)งินและผลกให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ทราบในท�นท"เพ+-อออกส�ารวจ่ายอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,

5. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รณ'ม'ผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏.�ได�ร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลาดเจ8บ่งออกเป็น 2 ประเภทหล หร(อเสียหายเบื'ยช'ว!ต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;���

• ให)ร"บน�าคนเจ่ายNบส$งินและผลกโรงินและผลกพยาบาลท"-ใกล)ท"-ส,ดำเนินงาน�l�ḀP�����:โดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยเรNว 
• แจ่าย)งินและผลกให)เจ่าย)าหน)าท"-ต้องดำรงตามกฎห�ารวจ่ายในท)องินและผลกท"-ท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,ทราบ เจ่าย)าหน)าท"-ไม$ม"ส	ทธิ���8�����"�整瑸㈥	จ่ายะควบค,มต้องดำรงตามกฎห�วท$านไว) หากไม$ม"ผ()ใดำเนินงาน�l�ḀP�����:ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บบาดำเนินงาน�l�ḀP�����:

เจ่ายNบสาห�ส
• แจ่าย)งินและผลกให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ทราบในท�นท"เพ+-อออกส�ารวจ่ายอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,
• ไม$ควรหลบหน" เพราะหากเก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:อ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,แล)วท$านหลบหน" ต้องดำรงตามกฎหามกฎหมายจ่ายะส�นน	ษัท  ซึ่งไมฐานเอาไว)ก$อนว$าท$านเปFนฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทต่อครั้ง�ူ��Ĉ�����x�*  กรณีที่มีการตกแตWาย

ผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����: จ่าย:งินและผลกควรอย($พบพน�กงินและผลกานสอบสวน ในขณะรถือหุ้น��ꞹ8เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:อ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,

6. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รณ'รถถ.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ชนแลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Temp�วหลัก��t��h�敢㩲C:\DOCUME~1\nsi\LOCALS~1\Tempบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลหน'

• ร"บจ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:หมายเลขทะเบ"ยน และร(ปพรรณส�ณฐาน (ย"-ห)อ ร,$น ส" และล�กษัท  ซึ่งไมณะพ	เศษัท  ซึ่งไมอ+-นๆ) ของินและผลกรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�ค�นท"- หลบหน" 
เพ+-อแจ่าย)งินและผลกความ ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นคดำเนินงาน�l�ḀP�����:"ต้องดำรงตามกฎห$อไป 

• ควรจ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+-อท"-อย($ของินและผลกพยานในท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,เอาไว) 
• ค�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ประจ่าย�าว�นท"-แจ่าย)งินและผลกความไว)ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อแจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ก�บบร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ

7. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รณ'รถถ.กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌เจ�าหน�าท'2ต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐԞ癌ݶā�曼ᆀ䅜;䅜;��� ารวจยBด

ควรต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อก�บพน�กงินและผลกานสอบสวน (ร)อยเวรเจ่าย)าของินและผลกส�านวน) เพ+-อให)ต้องดำรงตามกฎหรวจ่ายสอบส	-งินและผลกของินและผลกท"-ม"ค$าอย($ภัย จำกัด (มหาชน)��ายในรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�เพ+-อลงินและผลกบ�นท:ก
ประจ่าย�าว�นเอาไว)เปFนหล�กฐานต้องดำรงตามกฎห$อไป และต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อบร	ษัท  ซึ่งไม�ทในท�นท"เพ+-อดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นการต้องดำรงตามกฎห$อไป

8. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รณ'รถประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌�นภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยสียหายเบื.ญหาย

• โทรแจ่าย)งินและผลกศ(นย�ปZองินและผลกก�นปราบปรามการโจ่ายรกรรมรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห� (ปจ่ายร.ศปก.น.) โทรศ�พท�. (02) 245-6951 โทรสาร. (02) 
245-9059 

• แจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ทราบเพ+-อต้องดำรงตามกฎหรวจ่ายสอบอ,บ�ต้องดำรงตามกฎห	เหต้องดำรงตามกฎห,ท�นท" 
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• แจ่าย)งินและผลกความพน�กงินและผลกานสอบสวน
• ค�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ส�าเนาบ�นท:กประจ่าย�าว�น สม,ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ค($ม+อจ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:ทะเบ"ยนรถือหุ้น��ꞹ8 และหล�กฐานการแจ่าย)งินและผลกอาย�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:รถือหุ้น��ꞹ8ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อบร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ เพ+-อให)ดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	น

การจ่าย$ายค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนภัย จำกัด (มหาชน)��ายใน 45 ว�น น�บแต้องดำรงตามกฎห$ว�นท"-รถือหุ้น��ꞹ8ประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยส(ญหาย และแจ่าย)งินและผลกความร)องินและผลกท,กข�แล)ว 

9. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารจ�ดซ่อมรถที่ไ�อมรถท'2ได�ร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลความเสียหายเบื'ยหาย

• บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ จ่ายะซึ่งไม่อยู่ในขอบ$อมรถือหุ้น��ꞹ8ของินและผลกท$านโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยอ($มาต้องดำรงตามกฎหรฐานท"-เปFนค($ส�ญญาก�บบร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ 
• ก$อนน�ารถือหุ้น��ꞹ8เข)าซึ่งไม่อยู่ในขอบ$อมให)ท$านน�าส	-งินและผลกของินและผลกม"ค$าออกจ่ายากรถือหุ้น��ꞹ8เส"ยก$อน และต้องดำรงตามกฎหรวจ่ายรายการซึ่งไม่อยู่ในขอบ$อมว$าถือหุ้น��ꞹ8(กต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกหร+อไม$
• เม+-ออ($ซึ่งไม่อยู่ในขอบ$อมรถือหุ้น��ꞹ8เสรNจ่ายแล)ว ให)ท$านต้องดำรงตามกฎหรวจ่ายสอบความเร"ยบร)อยก$อนร�บรถือหุ้น��ꞹ8 หากพบว$าไม$เร"ยบร)อย ไม$ต้องดำรงตามกฎหรงินและผลกต้องดำรงตามกฎหามรายการท"-

เส"ยหายให)ร"บแจ่าย)งินและผลกบร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ทราบท�นท"

10. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รณ'ม'ผิด�浴p椮楮�갸ྖH���룀ࣹ����䍏.�ประสียหายเบืบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ށ愨ށ鹼ᆄἐ�ยจากันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌รถ (พิจารณารับปร.ร.บ่งออกเป็น 2 ประเภทหล.)

• น�าผ()ท"-ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)ร�บบาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบส$งินและผลกโรงินและผลกพยาบาล สถือหุ้น��ꞹ8านพยาบาล หร+อคล	น	กท"-ใกล) และสะดำเนินงาน�l�ḀP�����:วกท"-ส,ดำเนินงาน�l�ḀP�����: เพ+-อร�บการร�กษัท  ซึ่งไมาโดำเนินงาน�l�ḀP�����:ยเรNว 
• จ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:หมายเลขทะเบ"ยนรถือหุ้น��ꞹ8 ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6+-อบร	ษัท  ซึ่งไม�ทประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย หมายเลขกรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�จ่ายากเคร+-องินและผลกหมายแสดำเนินงาน�l�ḀP�����:งินและผลกการประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ย พ.ร.บ. 

ของินและผลกรถือหุ้น��ꞹ8ค($กรณ"
• แจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ให)ต้องดำรงตามกฎห�ารวจ่ายทราบ 
• แจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ให)บร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ ทราบถือหุ้น��ꞹ8:งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ท"-เก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ข:#น หร+อกรณ"ไม$ม"บร	ษัท  ซึ่งไม�ทประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยในพ+#นท"- ให)แจ่าย)งินและผลกเหต้องดำรงตามกฎห,ท"-บร	ษัท  ซึ่งไม�ท กลางินและผลก

ค,)มครองินและผลกผ()ประสบภัย จำกัด (มหาชน)���ยจ่ายากรถือหุ้น��ꞹ8 จ่าย�าก�ดำเนินงาน�l�ḀP�����: ท,กสาขาท"-ใกล)ท"-ส,ดำเนินงาน�l�ḀP�����: 
• ต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อขอร�บค$าเส"ยหายเบ+#องินและผลกต้องดำรงตามกฎห)นและค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนจ่ายากบร	ษัท  ซึ่งไม�ทฯ หร+ออาจ่ายมอบอ�านาจ่ายให)สถือหุ้น��ꞹ8านพยาบาลขอร�บ

ค$าเส"ยหายเบ+#องินและผลกต้องดำรงตามกฎห)นแทนกNไดำเนินงาน�l�ḀP�����:) (ท$านต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกขอร�บค$าเส"ยหายเบ+#องินและผลกต้องดำรงตามกฎห)นภัย จำกัด (มหาชน)��ายใน 180 ว�น น�บแต้องดำรงตามกฎห$ว�นเก	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:เหต้องดำรงตามกฎห,) 
• กรณ"ไม$สามารถือหุ้น��ꞹ8จ่าย�าหมายเลขทะเบ"ยนรถือหุ้น��ꞹ8ท"-เฉ"-ยวชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นไดำเนินงาน�l�ḀP�����:) ให)ผ()บาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบน�าเอกสาร (ใบเสรNจ่ายร�บเงินและผลก	นค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาล

ต้องดำรงตามกฎห)นฉบ�บ และบ�ต้องดำรงตามกฎหรประจ่าย�าต้องดำรงตามกฎห�วประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6น) ไปต้องดำรงตามกฎห	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ต้องดำรงตามกฎห$อขอร�บค$าเส"ยหายจ่ายากกองินและผลกท,นทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนผ()ประสบภัย จำกัด (มหาชน)���ยจ่ายากรถือหุ้น��ꞹ8 ซึ่งไม่อยู่ในขอบ:-งินและผลกต้องดำรงตามกฎห�#งินและผลก
อย($ส�าน�กงินและผลกานประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยจ่าย�งินและผลกหว�ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ท,กจ่าย�งินและผลกหว�ดำเนินงาน�l�ḀP�����: 

11. กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารจ�ายค�าสียหายเบื!นไหมทดแทน

• ค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทน 1-5,000 บาท จ่าย$ายท�นท" (ว�นท�าการ)
• ค$าส	นไหมทดำเนินงาน�l�ḀP�����:แทนต้องดำรงตามกฎห�#งินและผลกแต้องดำรงตามกฎห$ 5,000 บาทข:#นไป จ่าย$ายภัย จำกัด (มหาชน)��ายใน 7 ว�น (ว�นท�าการ)
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12. เอกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌สียหายเบืารประกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌อบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ารขอร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลค�าสียหายเบื!นไหมทดแทน

       1. หล�กฐานความร�บผ	ดำเนินงาน�l�ḀP�����:ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6อบ

       2. ส�าเนาทะเบ"ยนรถือหุ้น��ꞹ8ยนต้องดำรงตามกฎห�หร+อหน�งินและผลกส+อแสดำเนินงาน�l�ḀP�����:งินและผลกการเปFนเจ่าย)าของินและผลกทร�พย�ส	น

       3. ส�ญญาเชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6$าซึ่งไม่อยู่ในขอบ+#อ หร+อส�ญญาซึ่งไม่อยู่ในขอบ+#อขาย

4. หน�งินและผลกส+อมอบอ�านาจ่ายหากผ()เส"ยหายม	ไดำเนินงาน�l�ḀP�����:)มาเองินและผลก หร+อเปFนน	ต้องดำรงตามกฎห	บ,คคล ต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกประท�บต้องดำรงตามกฎหราร�บรองินและผลกดำเนินงาน�l�ḀP�����:)วย

5. ส�าเนาบ�ต้องดำรงตามกฎหรประชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6าชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6นหร+อหน�งินและผลกส+อท"-ทางินและผลกราชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6การออกให)ของินและผลกผ()มอบอ�านาจ่ายและผ()ร�บมอบอ�านาจ่าย พร)อมร�บรองินและผลกส�าเนา

6. ส�าเนาหน�งินและผลกส+อการจ่ายดำเนินงาน�l�ḀP�����:ทะเบ"ยนการค)าหร+อหน�งินและผลกส+อร�บรองินและผลกจ่ายากกระทรวงินและผลกพาณ	ชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6ย� หากเปFนน	ต้องดำรงตามกฎห	บ,คคล 7. กรมธิ���8�����"�整瑸㈥รรม�
ประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยของินและผลกท$าน หากรถือหุ้น��ꞹ8ม"ประก�นภัย จำกัด (มหาชน)���ยไว)

8. กรณ"บาดำเนินงาน�l�ḀP�����:เจ่ายNบ ใบร�บรองินและผลกแพทย� ใบเสรNจ่ายค$าร�กษัท  ซึ่งไมาพยาบาล 

9. กรณ"เส"ยชี�DIMetaFile"��　��䍓䡟��*�Print File Directly (EPSON ME 6"ว	ต้องดำรงตามกฎห ใบมรณะบ�ต้องดำรงตามกฎหร ส�าเนาประจ่าย�าว�น

13. หน�วยงานร�บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลเร(2องร�องท�กันภัยรถยนต์�������¨���戈ށ����䍏䵕懰ށ懘ށ懀ށ憬ށ憀ށ慤ށ訸ီ浴�ᅲ慴���ร������������횼ဂ慌ข� โปรดแจ�ง

สาธิ���8�����"�整瑸㈥ว" ส,ทธิ���8�����"�整瑸㈥	qสว�สดำเนินงาน�l�ḀP�����:	q 02-911-4488 ต้องดำรงตามกฎห$อ 403 โทรสาร 02-911-4488 ต้องดำรงตามกฎห$อ 443 

จ่าย,ลพล อ	นประดำเนินงาน�l�ḀP�����:�บ 02-911-4488 ต้องดำรงตามกฎห$อ 442 โทรสาร 02-911-4488 ต้องดำรงตามกฎห$อ 480 

พ	ร	ยะ  กล�บว	หค 02-911-4488 ต้องดำรงตามกฎห$อ 401 โทรสาร 02-911-4488 ต้องดำรงตามกฎห$อ 476 

หร+อท"- e-mail address : email@namsengins.co.th
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ข)าพเจ่าย)า นายสมบ,ญ  ฟ(ศร"บ,ญ ขอร�บรองินและผลกความถือหุ้น��ꞹ8(กต้องดำรงตามกฎห)องินและผลกของินและผลกรายงินและผลกานฐานะการเงินและผลก	นและผลการดำเนินงาน�l�ḀP�����:�าเน	นงินและผลกานข)างินและผลกต้องดำรงตามกฎห)นน"#รวม
ท�#งินและผลกหมดำเนินงาน�l�ḀP�����: 18 หน)า

                                          

                                                                 

                                                                                         กรรมการผ()อ�านวยการ
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