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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค์ และกลยทุธ์ในการด าเนนิธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ส าคัญ ชอ่งทางการตดิตอ่กับบริษทั วธิีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงนิ

หรือค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกันภัย    

1.1 ประวัติบริษัท                

บมจ.แอกซ่าประกันภัย ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2541 มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 
บริษัทฯ เป็นสมาชิกของกลุ่มแอกซ่า ซึ่งเป็นผู้น าระดับโลก ด้านการประกันภัยและการบริหารสินทรัพย์  และท าการขยาย
เครือข่ายไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จ านวน 19 สาขา ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น 
นครราชสีมา อุบลราชธานี ชลบุรี พัทยา ระยอง จันทบุรี หัวหิน นครปฐม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี สมุย หาดใหญ่ และภูเก็ต 

1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกิจ 

- จุดมุง่หมายของ AXA Group คือการชว่ยให้ผู้คนมีชวีิตทีด่ีขึ้น โดยผ่านกระบวนการปรับเปล่ียนหน้าที่ของบรษิัท
รับประกันจาก Payer to Partner 

- AXA ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามแนวทางของ AXA Group ในการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยเรา
ก าลังพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ลูกคา้เป็นศูนย์กลางมากขึน้ 

- AXA มีความตั้งใจในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
- AXA มีความตั้งใจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าของเราอย่างต่อเนื่อง และขยายโอกาสทางธุรกิจกับคู่คา้

รายใหม่และช่องทางโดยตรง 
- AXA มีความตั้งใจในการพัฒนาการด าเนินงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น 
- AXA มีความตั้งใจในการส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรม เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงในยคุดิจติอลที่ก าลังเติบโต

อย่างรวดเร็ว 
 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

- ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ และ
ประกันสายการพาณชิย์  

- ผลิตภัณฑ์ของเราจ าหน่ายผ่านชอ่งทางตัวแทน โบรกเกอร์ พันธมติร และขายตรง 
- บริการหลังการขายของเราประกอบด้วยการด าเนินการออกกรมธรรม์ เรียกร้องสินไหม และบริการดูแลลูกค้า 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย แยกตาม

ประเภทของการรับประกันภัย 

บริษัทฯ มีการรับประกันภัยหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น  

- การประกันอัคคีภัย 
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทุกประเภท เช่น ท่ีอยู่อาศัย อาคารส านกังาน ร้านค้า โรงงาน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ สต๊อก
สินค้า เครื่องใชใ้นส านกังาน และเครื่องจักร กรณีเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดของแก๊สและภัย
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พิเศษอื่นๆ เช่น ภัยลมพายุ ภัยทางอากาศยาน ภัยแผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ า ภัยจลาจล/นัดหยดุงาน ภัยต่อเครื่อง
ไฟฟ้า ฯลฯ 

- การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนดิ / ธุรกจิหยุดชะงกั 
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทุกประเภทท่ีเอาประกันภัย กรณีได้รับความเสียหาย หรือการสูญเสียโดยเกิดจาก
อุบัติเหตุ หรือ เหตกุารณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใดๆ (ไมคุ่้มครองภัยหรอืเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้ในข้อยกเว้น) การ
ประกันภัยประเภทนี้เหมาะกับธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมทีม่ีมลูค่าทรัพย์สินสูง  ลูกค้าผู้เอาประกันภัยสามารถ
เอาประกันภัย การหยุดชะงกัของธุรกิจ ส าหรับความเสียหายต่อเนือ่งจากความเสียหายทางทรัพย์สิน เช่น 
ค่าใช้จา่ยคงที่  ซึ่งคงตอ้งจา่ยต่อไประหว่างธุรกจิหยดุชะงัก รวมถงึผลก าไรท่ีขาดหายไป 

- การประกันภัยรถยนต ์
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ กรณีเกิดความบาดเจบ็หรือเสียชีวติต่อผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) 
ความรับผิดตามกฏหมายต่อชีวติและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและผู้โดยสาร และความเสียหายหรือสูญหาย
ของตวัรถ และอุปกรณ์ในรถทีเ่อาประกันภัย 

- การประกันภัยขนส่งสินคา้ทางทะเล อากาศ  
ให้ความคุ้มครองสินค้าทกุชนิดทีน่ าเขา้-ส่งออก ระหว่างประเทศ กรณีสินค้าได้รับความเสียหาย หรือสูญหายตลอด
เส้นทางการขนส่ง เช่น เรือชนกัน ไฟไหม้ ระเบิด เกยตื้น สินค้าถูกขโมย รวมถงึความเสียหายจากภยัธรรมชาติ ภัย
สงคราม จลาจล/นัดหยดุงาน และภัยระหว่างการขนถ่ายสินค้า 

- การประกันภัยขนส่งสินคา้ภายในประเทศ 
ให้ความคุ้มครองสินค้าทกุชนิด ระหว่างการขนส่งภายในประเทศ กรณีสินค้าได้รับความเสียหายหรือ สูญหาย เช่น 
รถคว่ า รถชนกัน ไฟไหม้ ระเบิด สินค้าถูกขโมย  รวมถงึความเสียหายหรือการสูญหายจากภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

- การประกันภัยอุบัตเิหตุส่วนบุคคล 
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนดิ ที่มีผลให้สูญเสียชวีิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุตลอด 24 ชัว่โมง ทุกแหง่ทั่วโลก และภัยพิเศษอื่นๆ เช่น การฆาตกรรม ลอบท ารา้ย การขบัขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ การจลาจล/นัดหยุดงานฯลฯ การประกันภัยประเภทน้ี  แบ่งเป็นการประกันภัยอุบตัิเหตุรายบุคคล 
ครอบครัว และกลุม่พนักงาน ลูกจ้างทกุระดับของธุรกิจการค้า/อุตสาหกรรม 

- การประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง 
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนดิ ที่มีผลให้สูญเสียชวีิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ  รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมง ในระหวา่งการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพกัผ่อน ทุกแห่งทั่วโลก และภัยพิเศษอื่นๆ เชน่ การฆาตกรรม 
ลอบท าร้าย การจลาจล/นัดหยุดงาน ฯลฯ การประกันภัยประเภทน้ี แบ่งเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทางรายบคุคล ครอบครวั และการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

- การประกันภัยสุขภาพ 
ให้ความคุ้มครองเกีย่วกับค่าใชจ้า่ยทั่วไปในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ อันเกดิ

จากการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจบ็หรืออุบัติเหตุ  โดยเป็นคนไขใ้น (In-patient) ของโรงพยาบาล  หรือ 

ส าหรับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient)  
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  ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2561 

                    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
การ

ประกัน
อัคคีภัย 

การประกันภัย
ทางทะเล             
และขนส่ง 

การประกันภัย
รถยนต์ 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รวม 

ตัว
เรือ

 

สิน
ค้า

 

ภา
คบ

ังค
ับ 

ภา
คส

มัค
ร

ใจ
 

คว
าม

เส
ียง

ภัย
ทร
ัพย

์สิน
 

คว
าม

รับ
ผิด

ต่อ
บุค

คล
ภา

ย
นอ

ก 
วิศ
วก
รร
ม 

อุบ
ัติเ
หต

ุ
ส่ว
นบ

ุคค
ล 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จ านวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง 

88.34 0.00 175.48 35.40 1,116.98 
 

385.12 30.83 0.00 157.21 445.58 237.47 2,672.41 

สัดส่วน 
ของเบี้ย
ประกันภัย 
(ร้อยละ) 

3.31% 0.00
% 
 

6.57% 1.32
% 

  41.80% 14.41% 1.15% 0.00
% 

5.88% 16.67% 8.89% 100.00% 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจ าปี 2561 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

  1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคา่สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานท่ัวไปเมื่อได้รับแจ้งเหตุ ไปจนกระทั่งจ่ายและปิดเคลม (โปรดดูหน้าถัดไป) 
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กรณีมีการออกส ารวจภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏเิสธ 

แจง้ผลโดยการออกหนังสอืปฏเิสธเคลม 

บนัทกึผลในระบบ 

รับแจง้เหต ุ

ตรวจสอบความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

ออกส ารวจภัย 

รับรายงานการส ารวจภัย 

เปิดเคลมในระบบภายใน 7 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้เหตุ 

พรอ้มตัง้ประมาณการคา่สนิไหมทดแทน 

พจิารณาอนุมัตคิา่สนิไหมทดแทน 

โดยผูม้อี านาจตามวงเงนิทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิท 
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

อนุมัต ิ

บนัทกึผลในระบบ 

ปรับประมาณการคา่สนิไหมทดแทน 

เมือ่ไดรั้บขอ้มลูเพิม่เตมิ 

จัดซอ่ม/ท าจา่ย 

ปิดเคลม 

ปิดเคลมเมือ่ผูเ้รยีกรอ้งหมดขอ้สงสยั
เกีย่วกบัผลการพจิารณา 

แจง้ผลการอนุมตัผิา่นทาง 
จดหมาย/ใบนัด/SMS/E-mail 
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        กรณีไม่มีการออกส ารวจภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏเิสธ 

แจง้ผลโดยการออกหนังสอืปฏเิสธเคลม 

บนัทกึผลในระบบ 

รับแจง้เหต ุ

ตรวจสอบความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

เปิดเคลมในระบบภายใน 7 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้เหตุ 

พรอ้มตัง้ประมาณการคา่สนิไหมทดแทน 

พจิารณาอนุมัตคิา่สนิไหมทดแทน 
โดยผูม้อี านาจตามวงเงนิทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิท 

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

อนุมัต ิ

บนัทกึผลในระบบ 

ปรับประมาณการคา่สนิไหมทดแทน 

เมือ่ไดรั้บขอ้มลูเพิม่เตมิ 

จัดซอ่ม/ท าจา่ย 

ปิดเคลม 

ปิดเคลมเมือ่ผูเ้รยีกรอ้งหมดขอ้สงสยั
เกีย่วกบัผลการพจิารณา 

รวบรวมหลักฐานเอกสารทัง้หมดทีต่อ้งใชใ้นการพจิารณา 

แจง้ผลการอนุมตัผิา่นทาง 
จดหมาย/ใบนัด/SMS/E-mail 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
และระยะเวลาที่ใช้ในการพจิารณาและชดใช้เงนิหรือค่าสนิไหมทดแทน 

 
ประกันภัยรถยนต ์

 
เอกสารประกอบหากต้องการน ารถไปจัดซ่อมที่อูใ่นสัญญาของบริษัทฯ 
▪ กรณีเคลมสดและเคลมนัดหมาย หรือการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนกรณีมีคู่กรณี 
1. เอกสารเรยีกร้องการชดใช้คา่เสียหายและส าเนาใบขับขี่ หรือบัตรติดต่อพร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในบัตร
ติดต่อ 
2. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ กรณีเคลมแหง้ หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีไมม่ีคู่กรณี 
1. แบบฟอร์มแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต ์
2. ส าเนาใบขับขี ่
3. หนังสือมอบอ านาจ กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผูม้อบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับ
มอบอ านาจ 
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
เอกสารประกอบหากต้องการน ารถไปจัดซ่อมที่อู่นอกสัญญาของบริษัทฯ 
1. เอกสารเรยีกร้องการชดใช้คา่เสียหาย 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาใบขับขี ่
4. ส าเนาทะเบียนรถ 
5. รูปถ่าย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนซ่อม ระหว่างซ่อม และหลังซ่อม 
6. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
7. หนังสือมอบอ านาจ กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผูม้อบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับ
มอบอ านาจ 
8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
เอกสารประกอบกรณีคู่กรณมีาตดิต่อเรียกร้องสินไหมทดแทน 
1. เอกสารเรยีกร้องการชดใช้คา่เสียหาย 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนรถ 
4. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
5. หนังสือมอบอ านาจ กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผูม้อบอ านาจ และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับ
มอบอ านาจ 
6. สัญญาประนีประนอมยอมความ 
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ 
▪ กรณีบาดเจ็บ 
1. บันทึกประจ าวัน 
2. ส าเนาบัตรประชาชนคนเจ็บ 
3. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาลฉบับจริง 
4. ใบรับรองแพทย์ฉบับจรงิ 
5. สัญญาประนีประนอมยอมความ (แล้วแตก่รณี) 
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ กรณีเสียชวีิต  
1. บันทึกประจ าวัน 
2. ส าเนาบัตรประชาชนผู้เสียชวีิต 
3. ส าเนาใบมรณบัตร 
4. ส าเนาบัตรประชาชนทายาท 
5. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาลฉบับจริง (ถา้มีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชวีิต) 
6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจรงิ (ถา้มีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต) 
7. สัญญาประนีประนอมยอมความ (แล้วแตก่รณี) 
8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
หลักการชดใช้ส าหรับประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ 
 

• ค่าเสียหายเบื้องต้น รวมถงึคา่สินไหมส่วนเกินตามความคุม้ครองของ พ.ร.บ. หลังจากการเจรจายตุิ มีเอกสารครบถ้วน 
และรับผิดชอบได้ ได้รับเงินภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับการร้องขอ 

• ค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินจากพ.ร.บ. หลังจากการเจรจายุติ มีเอกสารครบถว้น และรับผิดชอบได้ ได้รับเงินภายใน 15 
วัน 
 
ประกันภัยอุบตัิเหต ุ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบตัิเหต ุ
▪ กรณีเรียกร้องคา่รักษาพยาบาล 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล (Claims Form) กรอกข้อมูลให้ครบถว้นโดยผู้เรยีกร้อง 
2. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล ฉบับจริงเท่านัน้ 
3. ใบรับรองแพทย ์
4. ส าเนาบัตรประกัน ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง 
5. กรณีที่ผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บปว่ยเป็นเด็ก กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) ดว้ยทุกครั้ง 
6. กรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแนบส าเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซน็ชื่อรับรองเอกสาร 
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
8. กรณีที่ต้องการน าเอกสารฉบับจรงิเรียกร้องกับบริษัทประกันอื่น กรณุาแจง้ด้วยทุกครัง้ 
▪ กรณีเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 



9 
 

1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 
2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา 
3. แบบฟอร์มการตรวจรักษาและผลการตรวจร่างกายผู้เอาประกัน 
4. กรณีอบุัติเหตจุราจร / ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจเกี่ยวกับคดี ได้รับรองส าเนาถกูต้องจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกนั 
6. เอกสารประกอบอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม เช่น ภาพถา่ยอาการปัจจุบัน, ส าเนาประวัตกิารรักษา 
 
เอกสารประกอบการเรยีกร้องสินไหมกรณีมรณกรรม 
▪ เอกสารผู้เอาประกันภัย 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ระบุการเกดิอุบัตเิหตุอยา่งละเอียด กรอกโดยผู้รับประโยชน์ 
2. ส าเนาบันทึกประจ าวันต ารวจเกีย่วกับคดี และผลการสรุปคดี รับรองส าเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
3. ส าเนาใบมรณบัตร, ส าเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองส าเนาโดยหน่วยงานท่ีออกให้ 
4. ส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมต ารวจ หรือส าเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนติิเวชวิทยา ท้ัง
ด้านหน้าและด้านหลังของรายงาน รับรองโดยหน่วยงานท่ีออกให้ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวติที่มีการจ าหน่าย “ตาย” รับรองส าเนาถูกต้องโดยนาย
ทะเบียน 
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ เอกสารผู้รับประโยชน ์
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์ท่ีระบุในกรมธรรม์ (กรณีกรมธรรม์ระบุเป็น 
“ทายาทตามกฎหมาย” ) ให้แนบส าเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของบิดามารดาของผู้เสียชีวติเพิ่มเติมด้วย) พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาใบทะเบยีนสมรส (กรณีผู้เสียชีวิตมีการสมรส) พร้อมรับรองส าเนาถูต้อง 
3. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นเด็ก) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. กรณีผู้รับประโยชนเ์ป็นบริษัท กรณุาแนบหนังสือรับรองบริษัท รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้จัดการบริษัท พร้อม
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง 
5. กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นบริษัทและต้องการมอบคา่สินไหมให้แก่ทายาท กรุณาแนบส าเนาหนงัสือจัดตัง้บริษัทโดย
ระบุผู้มีอ านาจในการมอบฉันทะ 
6. กรณีไม่ระบผูุ้รับประโยชน์ ต้องแนบใบยื่นเรื่องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกโดยมอี านาจเจรจาและรับค่าสินไหมทดแทน 
7. รูปถ่ายงานฌาปนกจิศพ (ถ้าม)ี 
8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
▪ กรณีกรมธรรม์ไม่ระบุชือ่ 
1. ใบสมัครงาน 
2. ใบบันทึกเวลาการท างาน 
3. ใบบันทึกการรับ-จา่ยคา้งจ่าย 
 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
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• ส าหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ในกรณีท่ีทา่นน าส่งเอกสารครบถ้วน การเจรจายตุิ รับผิดชอบได้ และบริษัทฯ ไม่
ต้องการร้องขอข้อมูลใดๆ เพิ่มเตมิในการพิจารณา คา่สินไหมของท่านจะได้รับการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
 
ในกรณีท่ีมเีหตุอันควรสงสัยวา่การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทฯ ชดใชต้ามกรมธรรม์ประกันภัยตามข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลง
คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นแต่ทัง้นี้จะไม่เกิน 90 วัน นับ
แต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

 
ประกันภัยอุบตัิเหตกุารเดนิทาง (การเดินทางในประเทศ) 

เอกสารประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (เดินทางในประเทศ) 

• กรณีเรียกร้องคา่รักษาพยาบาล 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล (Claims Form) กรอกข้อมูลให้ครบถว้นโดยผู้เรยีกร้อง 
2. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล ฉบับจริงเท่านั้น 
3. ใบรับรองแพทย ์
4. ส าเนาบัตรประกัน ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง 
5. กรณีที่ผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บปว่ยเป็นเด็ก กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) ดว้ยทุกครั้ง 
6. กรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแนบส าเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซน็ชื่อรับรองเอกสาร 
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
8. กรณีที่ต้องการน าเอกสารฉบับจรงิเรียกร้องกับบริษัทประกันอื่น กรณุาแจง้ด้วยทุกครัง้ 
 

• กรณีเรียกร้องสินไหมทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 
2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา 
3. แบบฟอร์มการตรวจรักษาและผลการตรวจร่างกายผู้เอาประกัน 
4. กรณีอุบัติเหตจุราจร / ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจเกี่ยวกับคดี ได้รับรองส าเนาถกูต้องจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกนั 
6. เอกสารประกอบอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม เช่น ภาพถา่ยอาการปัจจุบัน, ส าเนาประวัตกิารรักษา 
 

• กรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 
▪ เอกสารผู้เอาประกันภัย 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ระบุการเกดิอุบัตเิหตุอยา่งละเอียด กรอกโดยผู้รับประโยชน์ 
2. ส าเนาบันทึกประจ าวันต ารวจเกีย่วกับคดี และผลการสรุปคดี รับรองส าเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคด ี
3. ส าเนาใบมรณบัตร, ส าเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองส าเนาโดยหน่วยงานท่ีออกให้ 
4. ส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมต ารวจ หรือส าเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนติิเวชวิทยา ท้ัง
ด้านหน้าและด้านหลังของรายงาน รับรองโดยหน่วยงานท่ีออกให้ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวติที่มีการจ าหน่าย “ตาย” รับรองส าเนาถูกต้องโดยนาย
ทะเบียน 
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6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
▪ เอกสารผู้รับประโยชน ์
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์ท่ีระบุในกรมธรรม์ (กรณีกรมธรรม์ระบุเป็น 
“ทายาทตามกฎหมาย”) ให้แนบส าเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของบิดามารดาของผู้เสียชีวติเพิ่มเติมด้วย) พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาใบทะเบยีนสมรส (กรณีผู้เสียชีวิตมีการสมรส) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นเด็ก) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบริษัทฯ กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัทฯ รบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้จัดการบรษิัทฯ 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้รับรอง 
5. กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นบริษัทฯ และต้องการมอบคา่สินไหมใหแ้ก่ทายาท กรุณาแนบส าเนาหนังสือจัดตั้งบริษัทฯ 
โดยระบุผู้มีอ านาจในการมอบฉันทะ 
6. กรณีไม่ระบุผู้รับประโยชน์ ต้องแนบใบยื่นเรื่องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกโดยมอี านาจเจรจาและรับค่าสินไหมทดแทน 
7. รูปถ่ายงานฌาปนกจิศพ (ถ้าม)ี 
8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 

 
▪ กรณีกรมธรรม์ไม่ระบุชือ่ 
1. ใบสมัครงาน 
2. ใบบันทึกเวลาการท างาน 
3. ใบบันทึกการรับ-จา่ยคา้งจ่าย 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากการเจรจายุติ ได้รบัเอกสารครบถว้น และ
รับผิดชอบได้ ทั้งนี้   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม 
 

ประกันภัยเดนิทาง (การเดนิทางไปต่างประเทศ) 

เอกสารประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยเดินทาง (การเดินทางไปตา่งประเทศ) 
 
❖ เอกสารประกอบทุกกรณี 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเดินทาง 
2. ตารางการเดินทาง ตัว๋โดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เป็นต้น ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ 
3. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
5. ส าเนาหนา้สมุดบัญชเีพื่อโอนค่าสินไหมทดแทน 
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
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❖ เอกสารเฉพาะหมวด 
▪ เสียชีวติจากอุบัตเิหต ุ
1. ใบรับรองแพทย ์
2. ใบมรณบัตร 
3. รายงานชันสูตรพลิกศพและส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน ์
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ ค่ารักษาพยาบาล *** กรุณาน าส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณยี์ EMS เท่านั้น *** 
1. ต้นฉบับใบรับรองแพทย ์
2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงคา่รักษาพยาบาล 
3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ ความล่าชา้ในการเดินทาง 
1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรอืผู้ขนส่งในความลา่ชา้ครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาส าหรับเที่ยวบินเก่าและ
ใหม่  
2. หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้นี้ขึ้น 
3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ การพลาดการต่อเที่ยวบิน 
1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรอืผู้ขนส่งในความลา่ชา้ครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาส าหรับเที่ยวบินเก่าและ
ใหม ่
2. หนังสือยืนยันจ านวนเงินท่ีสายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว 
3. ใบเสร็จส าหรับคา่ที่พัก คา่อาหาร และค่าเครื่องดื่มทีจ่ าเป็น 
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ การล่าชา้ของกระเปา๋เดินทาง 
1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรอืผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา ส าหรับกระเป๋าเดินทางล่าชา้ 
2. เอกสารน าสง่กระเปา๋จากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา 
3. ใบเสร็จส าหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายทีจ่ าเป็น 
4. หนังสือยืนยันจ านวนเงินท่ีสายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว 
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง / เงินสดและเช็ค
เดินทาง 
1. บันทึกประจ าวันต ารวจ 
2. หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสยีหายจากสายการบินหรือผู้ขนส่งหรือผู้จัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย 
3. ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินท่ีสูญหายหรอืเสียหาย 
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากการเจรจายุติ ได้รบัเอกสารครบถว้น และ
รับผิดชอบได้ ทั้งนี้   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม 
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ประกันภัยสุขภาพ 
เอกสารประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมประกันภัยสุขภาพ 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยผู้เรยีกร้อง) 
2. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล ฉบับจริงเท่านั้น 
3. ใบรับรองแพทย ์
4. ส าเนาบัตรประกัน พร้อมเซ็นชื่อรบัรองเอกสารถูกต้อง 
5. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชือ่รับรองเอกสารถูกต้อง 
6. กรณีที่ผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บปว่ยเป็นเด็ก กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) 
7. กรณีที่ต้องการรับคา่สินไหมแบบโอนเงิน กรุณาแนบส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง 
8. กรณีที่ต้องการรับคา่สินไหมแบบแคชเชียร์เช็ค กรุณาระบุที่อยูใ่นการจัดส่งเชค็ใหช้ัดเจน 
9. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
ในกรณีท่ีท่านน าส่งเอกสารครบถว้น การเจรจายุติ รับผิดชอบได้ และบริษัทฯ ไม่ต้องการร้องขอข้อมูลใดๆ เพิม่เตมิในการ
พิจารณาให้ความคุ้มครอง คา่สินไหมของท่านจะได้รับการด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน 15 วัน 

 
ประกันภัยการขนส่งสินค้า 

เอกสารประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมประกันภัยการขนส่งสินคา้ 
1. ต้นฉบับกรมธรรม์  
2. ต้นฉบับใบตราส่งทางเรือ หรือตน้ฉบับใบตราส่งทางอากาศ 
3. รูปถ่ายสินคา้ 
4. จดหมายเรยีกร้องไปยงัผู้ขนส่ง   
5. จดหมายตอบรับจากผู้ขนส่ง 
6. ส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice)  
7. ส าเนาใบแสดงปริมาณสินคา้ (Packing List ) 
8. ใบรับสินค้าพร้อมระบุหมายเหต ุ
9. รายงานส ารวจจากการท่าเรือ/ท่าอากาศยาน 
10. ส าเนาเอกสารรับรองน้ าหนักสินค้า  
11. ใบเสนอราคาคา่ซ่อม  
12. จดหมายเรยีร้องคา่เสียหายจากท่าน      
13. หลักฐานอื่นๆ ท่ีแสดงว่าสินค้าเสียหาย (ถ้ามี) 
14. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน การเจรจายตุิ และ
รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม 

ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง 
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เอกสารประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง 
1. จดหมายเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ระบุมูลค่าความเสียหาย 
2. ต้นฉบับรายงานความเสียหาย ซึง่ออกโดยทา่เรือ/ท่าอากาศยาน 
3. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย 
4. ต้นฉบับใบตราส่ง หรือรับรองส าเนาถูกต้องโดยสายเรือ 
5. ใบก ากับสินค้า (Invoice) ก่อนเกดิเหต ุ
6. ใบแสดงปริมาณสินคา้ (Packing List) 
7. ใบส่งสินค้า 
8. หนังสือส าแดงสินคา้ขาด/เกิน (ถา้มี) 
9. ส าเนาจดหมายเรียกร้องค่าเสียหายไปยังสายเรือ และ/หรือ คู่กรณี 
10. รายงานหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกีย่วกับความเสียหาย และ/หรือ สูญหาย 
11. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน การเจรจายตุิ และ
รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม 
 
ประกันภัยส่วนงานเบด็เตล็ด 

เอกสารประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมประกันภัยส่วนงานเบ็ดเตล็ด 
 
❖ เอกสารประกอบทกุกรณี 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมเบด็เตล็ด 
2. ภาพถ่ายความเสียหาย 
3. ใบเสนอราคาหรือ ใบเสร็จค่าซ่อมแซมความเสียหาย 
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
❖ เอกสารประกอบการจา่ยค่าสินไหม 
▪ กรณีบุคคลธรรมดา 
1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาโฉนดที่ดิน 
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
▪ กรณีนิติบุคคล 
1. ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ตามที่หนังสือรับรองบริษัทระบุไว้ 
3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
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▪ กรณีนิติบุคคลอาคารชุด  
1. ส าเนาหนงัสือแต่ตัง้ผู้จัดการนิติบคุคลอาคารชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้จดัการนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาหนงัสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
❖ เอกสารประกอบการจา่ยค่าสินไหมเฉพาะหมวด 
▪ กรณีเกิดการโจรกรรม 
1. รายงานเหตกุารณ์การเกิดเหตุ พร้อมชื่อผู้พบเห็นเหตกุารณ์ 
2. ส าเนาบันทึกประจ าวัน 
3. ภาพถ่ายความเสียหายโดยรอบ และ บริเวณจุดทีม่ีร่องรอยงัดแงะการเขา้ออกสถานท่ีเอาประกันภัย 
4. เอกสารทางบัญชี หรือบัญชแีสดงทรัพย์สิน 
5. รายการทรัพย์สินที่สูญหาย และความเสียหายต่อตัวอาคาร 
6. หนังสือทะเบียนเช่าอาคาร และสัญญาวา่จา้งบริษัทรักษาความปลอดภัย (ถ้ามี) 
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
▪ กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น/ร่างกายของบุคคลภายนอก 

• ในกรณีความเสียหายเป็นทรัพยสิ์นท่ัวไป 
1. รายงานเหตกุารณ์ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
2. ภาพถ่ายของทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหาย 
3. บัตรพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่กระท าการประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที ่
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 

• ในกรณีความเสียหายเป็นรถยนต์ 
1. รายงานเหตกุารณ์ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
2. บัตรพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่กระท าการประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 
3. ในกรณีลูกคา้น ารถเขา้ซ่อมที่อู่หรอืศูนย์ซ่อม ให้ทางอู่หรือศูนยซ์่อมประเมินราคาเบื้องต้น และให้ Fax.ใบเสนอราคา
มายงับริษัทฯ ก่อนการจดัซ่อม ที่หมายเลข 0-2285-6375 
4. ให้ทางอู่หรือศูนย์ซ่อมถา่ยรูปรถกอ่นและหลังซ่อม 
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 

• ในกรณีเกิดความเสียหายต่อรา่งกายของบุคคลภายนอก 
1. ภาพถ่ายแสดงบริเวณสถานท่ีเกดิอุบัติเหตตุ่อบุคคลภายนอก 
2. ภาพถ่ายแสดงบริเวณที่ร่างกายของบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ 
3. ใบเสร็จคา่รักษาพยาบาล (ฉบับจริงเทา่นั้น) 
4. ใบมรณะบัตรและใบชันสูตรศพ (กรณีเสียชวีิต) 
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5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
▪ กรณีเครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดท างาน 
1. เอกสารตรวจสอบความเสียหายของเครื่องจกัรจากทางผู้ดูแล 
2. รายงานสรุปสาเหตคุวามเสียหายจากทางผู้ดูแล 
3. ตารางบ ารงุรักษาย้อนหลัง 6 เดือน  
4. ภาพถ่ายความเสียหายของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัรแต่ละชิ้นที่ได้รับความเสียหาย 
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน การเจรจายตุิ และ
รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม 
 
ประกันภัย SME ดี๊ ดี/SME มกีันไว ้
 
เอกสารประกอบการเรยีกร้องค่าสินไหมประกันภัย SME ดี๊ ดี/SME มีกันไว ้
 
❖ เอกสารประกอบการพิจารณาทกุกรณี 
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เอสเอ็มอี ดี๊ ดี/เอสเอม็อี มีกันไว ้
2. ภาพถ่ายความเสียหาย 
3. ใบเสนอราคาหรือ ใบเสร็จค่าซ่อมแซมความเสียหาย 
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
❖ เอกสารอื่นๆ  
1. ส าเนาบัตรประชาชน และ/หรือ หนังสือรับรองบริษัท 
2. รายงานการเกดิเหต ุ
3. รายงานวเิคราะห์สาเหตคุวามเสียหาย 
4. รายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 
5. เอกสารแสดงมูลคา่ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหาย 
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัฯ จะใช้เวลาพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน การเจรจายตุิ และ
รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม 
การท าจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 
การท าจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยหรอืผู้รับผลประโยชน์ 

• ตรวจสอบความถูกต้องของชดุเอกสารวางบิล 
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❖ การจา่ยคา่สินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัย 
▪ กรณีบาดเจ็บ 
- ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน 
1. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล ตัวจรงิเทา่นั้น 
2. ส าเนาใบรับรองแพทย ์
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูบ้าดเจ็บ 
4. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ กรณีเสียชวีิต 
- เอกสารผู้เสียชีวติ 
1. ส าเนาใบมรณบัตร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
- เอกสารผู้รับประโยชน์ (ทายาทตามกฎหมาย) 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี 
4. ส าเนาใบมรณบัตร กรณีที่ทายาทตามกฎหมายเสียชวีิตแลว้ 
5. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
6. สัญญาประนีประนอมยอมความ 
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
▪ กรณีทุพพลภาพถาวร 
1. ส าเนาใบรับรองแพทย ์
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
4. สัญญาประนีประนอมยอมความ 
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
❖ การจา่ยคา่สินไหมทดแทนคูก่รณ ี
▪ กรณีบาดเจ็บ 
- ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน 
1. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล ตัวจรงิเทา่นั้น 
2. ส าเนาใบรับรองแพทย ์
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูบ้าดเจ็บ 
4. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 

- ค่าสินไหมทดแทน 
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1. ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล ตัวจรงิเทา่นั้น 
2. ส าเนาใบรับรองแพทย ์
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูบ้าดเจ็บ 
4. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
5. สัญญาประนีประนอมยอมความ 
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 

▪ กรณีเสียชวีิต 
- เอกสารผู้เสียชีวติ 
1. ส าเนาใบมรณบัตร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 
 
- เอกสารผู้รับประโยชน์ (ทายาทตามกฎหมาย) 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี 
4. ส าเนาใบมรณบัตร กรณีที่ทายาทตามกฎหมายเสียชวีิตแลว้ 
5. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
6. สัญญาประนีประนอมยอมความ 
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 

▪ กรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 
1. ส าเนาใบรับรองแพทย ์
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
4. สัญญาประนีประนอมยอมความ 
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 

▪ กรณีทรัพย์สินเสียหาย 
1. ใบเสร็จรับเงินตวัจริง กรณีมีการส ารองจา่ยก่อน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจา้ของทรัพย์สินท่ีเสียหาย 
3. หนังสือรับรองบริษัทฯ กรณีเจ้าของทรัพย์สินเป็นนิติบุคคล 
4. ส าเนาทะเบียนเจ้าบา้น กรณีมีทรัพย์สินของเจา้บ้านเสียหาย 
5. ส าเนาหนา้สมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน 
6. สัญญาประนีประนอมยอมความ 
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม 

• ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
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- ค่าเสียหายเบื้องต้น หลังจากการเจรจายุติ มเีอกสารครบถ้วน และรับผิดชอบได้ ได้รับเงินภายใน 7 วันนับแต่วันท่ี
บริษัทฯ ได้รับการร้องขอ 
- ค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินจากพ.ร.บ. หลังจากการเจรจายุติ มีเอกสารครบถว้น และรับผิดชอบได้ ได้รับเงินภายใน 15 
วัน 

 
E-Banking Service 
 
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า เชน่ ค่าสินไหมทดแทน ค่า
ซ่อมใหก้ับศูนย์บริการและอู่ในเครือ ค่ารักษาพยาบาล ภายใต้ระบบ E-Banking Transfer คือการโอนอัตโนมัติทั่วประเทศ 
ข้อดีของระบบ E-Banking Service 

• สะดวก 

• รวดเรว็ 

• ประหยัด  

• ลดต้นทุน 

• แม่นย า 
 

การติดตามตรวจสอบเช็คคงคา้ง 

- บริษัทฯ มีการท าสรุปรายชื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ท่ียังไม่มารับเชค็ และติดต่อเพื่อแจง้ให้ทราบ ท้ังทาง
โทรศัพท์และไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อขอรายละเอยีดในการโอนเงินหรือออกเช็คจา่ยอกีครั้งหนึง่ ซึง่ถ้าหากไม่สามารถ
ติดต่อได้หรือไม่มีผู้รับไปรษณีย์ และเลยระยะเวลาแล้ว ก็จะรอน าส่งกองทุนวินาศภัย ซึง่ฝ่ายการเงินจะมกีระบวนการใน
การสอบทานข้อมูลคา่สินไหมทดแทนค้างจ่ายที่ล่วงพ้นอายคุวามระยะเวลา 2 ปี เพื่อน าส่งเขา้กองทุนประกันวินาศภัย
ต่อไป 

        
1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรณีมขี้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 

ช่องทางตดิตอ่ส านักงานใหญ่ ลูกค้าสัมพันธ์ และหนว่ยงานรับเรื่องร้องเรียน 

ที่อยู่:     อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 

เวลาท าการส านักงานใหญ่:      วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (หยดุทุกวันหยุดนักขตัฤกษ์) 

เวลาท าการแผนกลูกค้าสัมพนัธ์:         วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 

       วันเสาร์  เวลา 09.30-18.00 

        โทรศัพท์:    0 2118 8111 

        เว็บไซต์:           https://www.axa.co.th 

        อีเมล์:              axathai@axa.co.th 

        Facebook:        https://www.facebook.com/AXAThailand 

https://www.axa.co.th/
https://www.axa.co.th/
mailto:axathai@axa.co.th
mailto:axathai@axa.co.th
https://www.facebook.com/AXAThailand
https://www.facebook.com/AXAThailand
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 Line@:            @AXATHAILAND 

 

2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการด าเนินการ
ตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 
2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
บรรษัทภิบาลที่มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยได้น ากรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
กระบวนการควบคุมภายในที่เป็นไปตามแนวปฎิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฎิบัติที่ดีของกรรมการ บริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามประกาศของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) มาก าหนดเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งถึงได้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวัง อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจประกันภัย และบรรลุเป้าหมายส าคัญในการก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน บุคลากร ผู้เอาประกันภัย ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 
ตลอดจนสังคมและชุมชนโดยรวมอย่างทั่วถึง  

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายให้
คณะผู้บริหารติดตามและรายงานข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่อาจมี
การเปล่ียนแปลงไปในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์และมีแนวปฏิบัติอัน
เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.  ก ากับดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมองค์กรในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต  ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน มีสภาพการท างานที่เป็นธรรม น่านับถือ รวมถึงการส่ือสารให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและพึงปฎิบัติตามเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
2.  พิจารณาก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการทบทวน
ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและรายงานไว้ในรายงานประจ าปีรวมถึงการ
บันทึกรายงานต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนและรายงานสถานะทางการเงินอย่างโปร่งใสตลอดจนจัดท ารายงาน
อธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ าปี 
3.   ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
4.    พิจารณาความเหมาะสม ให้ค าแนะน าและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน การแข่งขันทางการค้า
อย่างเป็นธรรม รวมถึงการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.    ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มี
ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง 
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เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ฯ และแยก
ผลประโยชน์ของบริษัทฯและผลประโยชน์ส่วนตนออกจากกัน 
6.   พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการย่อยอัน
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน มิให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 
7.   พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการตั้งส านักงานสาขาหรือเลิกส านักงานสาขา ตามที่ฝ่ายบริหาร
น าเสนอ 
8.   ด าเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดรวมถึง
การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 
2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  

 
 

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
นายธนชัย ธนชัยอารีย์ กรรมการอิสระ 
นายกอบศักดิ์ ดวงดี กรรมการอิสระ 
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการอิสระ 
นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการอิสระ 
นางเซนฮัง ซินดี้ ทง กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
นายโคลด ปิแอร์ เซนย์ กรรมการบริหาร 
นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์ กรรมการบริหาร 

 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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- ควบคมุดูแลบริษัทรวมถงึทิศทางของกลยุทธใ์นการบริหารธุรกิจ  

- พิจารณาทบทวนและอนุมัตแิผนการด าเนินงานท่ีคณะผู้บริหารไดจ้ัดท าขึ้น เช่น แผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ 3 ปี 

- ตรวจสอบผลการปฏิบัตงิานตามแผนการด าเนินงานท่ีได้อนุมัติ 

- ตรวจสอบอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท 

- จัดตัง้และควบคุมดแูลการควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบให้

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

- มอบอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทให้แกค่ณะผู้บริหาร 

- ท าหน้าที่ตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

- พิจารณาและอนุมัตินโยบายอื่นใดที่หน่วยงานภาครัฐก าหนดให้บริษัทจัดท า 

- พิจารณาและเห็นชอบในเรื่องงบการเงินของบริษัท  

- พิจารณาและประกาศในเรื่องของเงินปันผลส าหรับผู้ถือหุ้น 

- รับทราบรายงานตา่งๆของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินและผลการด าเนินงานจากฝา่ยบริหารตามเป้าหมายที่ได้

ก าหนดไว ้

- ทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร 

 
ผู้บริหารบริษัท 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
นายโคลด ปิแอร์ เซนย์ Chief Executive Officer 
นางสาวมาริสา หล่อรุ่งโรจน์ Finance & Accounting 
นางหทัยนันท์ เกียรติเฟื่องฟู Corporate Strategy  
นายเหว่ย ฮอง ฉาน Corporate Actuary 
นายแอนดรูว์ นิซาร่า ซามาราตุงกา Risk Management 
นางไฉไล หงส์ลดารมภ์ Human Resources 
นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์ Operations  
นายสมชัย ตรงวิศาลพัฒนา Underwriting 
นายแมททิว จีน เกเบรียล กีรัด Health  
นายฉัตรชัย เขียวทอง Agents and Local Brokers 
นางปวีณา เขมะรังสรรค์ Partnership  
นางสาวมาริษา คุ้มกัน IT 
นายโกวินด์ สามันต์ Projects Management 
นายดีเลิศ สมบัติธนสุข Digital  
นางสาวสุรีรัตน์ โมฬีชาติ Marketing  
นางสาวฐานิสา พ่ึงสุภา Legal & Compliance 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยมีนายธนชัย ธนชัยอารีย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหวัข้อดงัต่อไปน้ีอย่างน้อยปีละ

ครั้งหรือตามความเหมาะสม 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การบริหารความเส่ียง รวมถงึการควบคมุภายใน 

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท และกรอบการบริหารความเส่ียง ดงันั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1.1 หารือกับฝ่ายบริหารของบริษทั เกี่ยวกับกรอบการประเมินและบริหารความเส่ียงของบริษัท ฯ ผลการประเมินความ
เส่ียงที่ได้ด าเนินการแล้ว และขั้นตอนการบริหารจัดการท่ีได้ด าเนนิการเพื่อตดิตามว่าความเส่ียงดงักล่าวยังคงอยู่ในความ
ระดับเสี่ยงที่บรษิัทตั้งไว้ ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดความเส่ียงและไม่ต้อง
ตรวจสอบหรือพิจารณาระดับความเส่ียง 
1.2 ทบทวนรายงานการจัดการเกี่ยวกับความคืบหน้าใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงหรือการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และร้องขอรายงานจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกบัพัฒนาการดังกล่าวเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 

1.3 พิจารณาการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียงรวมถึงจุดอ่อนหรือ
ประเด็นอืน่ ๆ ท่ีถูกเปดิเผยจากการสืบสวนสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ตา่งๆ เช่น การทุจริตภายใน การด าเนินการ
ทางกฎหมายที่ส าคัญ และรายงานความล้มเหลวในการปฏิบัตงิาน รวมทั้งผลการตรวจสอบที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก หน่วยงานท่ีดแูลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ หน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ควบคุมการจดัการ และหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

 
2. งบการเงินและขั้นตอนในการรายงาน 

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินงานท่ีเปดิเผยต่อสาธารณชน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท 

2.1 ทบทวนงบการเงินฉบับร่างเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทให้พิจารณาคุณภาพและความชดัเจนของข้อมูล โดย
จะต้องพจิารณาในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
ก) นโยบายหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ส าคัญ และการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ข) การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ค) การตัดสินใจที่ส าคัญซึ่งต้องใช้องค์ประกอบส าคัญในการตัดสนิหรือการประมาณการท่ีส าคัญ 
ง) การรักษาและการเปิดเผยข้อมลูธุรกรรมที่ซับซ้อนและ / หรือผิดปกติที่เกดิขึ้นใหม่ในระหว่างงวด 
จ) การปรับเปล่ียนที่ส าคัญใด ๆ ที่เกิดจากการตรวจสอบภายนอกหรืออื่น ๆ  
ฉ) ข้อจ ากดัใดๆ หรือการใดๆที่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี หรือข้อก าหนด ข้อบังคับ และ/หรือกฎหมายใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 
ช) เรื่องอื่นใดทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจง้จากผู้สอบบัญชขีองบริษัท 
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2.2  พิจารณาผลและขั้นตอนของ การได้รับ การเก็บรักษาและการตรวจสอบ ข้อร้องเรียนท่ีส าคัญเกี่ยวกับการบัญชีการ 
ควบคมุภายในเกีย่วกับการรายงานทางการเงิน หรือประเด็นด้านการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้รับทราบ 

 
3. ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 

เพื่อให้คณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของ 
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง 
3.1 พิจารณานโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภายนอก ในส่วนท่ีเกีย่วกับความเป็นอิสระและการ
ควบคมุคุณภาพ และได้รับการยนืยันว่าผู้สอบบัญชีภายนอกมคีณุสมบัติเช่นว่านั้น  
3.2  ทบทวนแผนการปฏิบัตงิานที่มอบหมายให้แก่ผู้สอบบัญชีภายนอก รายงานประจ าปี และรายงานทีเ่กี่ยวกับปญหา
และขอ เสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

3.3  ตรวจสอบการตรวจสอบงบการเงินรายปีและงบการเงินรวมตามกฎหมาย 
3.4 แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงผลการตรวจสอบตามกฎหมายและอธิบายได้วา่การตรวจสอบตามกฎหมายมี
ส่วนช่วยให้รายงานทางการเงินมคีวามสมบูรณ์อยา่งไร และคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในกระบวนการน้ีอย่างไร 
3.5 ทบทวนและตรวจสอบความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
3.6 ทบทวนและใหค้ าแนะน าแกค่ณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อให้บริการอื่นที่ไม่เกีย่วกับการ
ตรวจสอบ ภายหลังจากที่ได้วเิคราะห์วา่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระ และความปลอดภัยของผู้สอบบัญชี 
3.7 พิจารณานโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้บริการท่ีไม่เกีย่วกับการตรวจสอบบัญชแีละการน านโยบายดังกลา่วมา
ใช้ และใหค้ าแนะน าอยา่งสม่ าเสมอแก่คณะกรรมการวา่ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดของนโยบายนี้ 
3.8 ทบทวนรายละเอียดค่าตอบแทนที่บริษัทช าระให้แก่ผู้สอบบัญชี 
3.9 พิจารณาการแตง่ตั้ง การแตง่ตั้งอีกครั้ง การถอดถอน หรือการลาออกของผู้สอบบัญชีภายนอก และดูแลกระบวนการ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอแนะการแต่งตั้ง การแต่งตัง้อีกครัง้ หรือการถอดถอนตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3.10 ทบทวนรายงานเพิม่เติมจากผู้สอบบัญชีและรวมถงึการแถลงความเป็นอิสระด้วย 

 
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

ของบริษัท ฯ 

4.1 สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบรษิัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีเ่กี่ยวกับกลยุทธ์และความเส่ียง
ของบริษัท รวมถึงการควบคมุดูแลให้มั่นใจได้วา่ไม่มีข้อจ ากดัทางด้านการบริหารจดัการ  
4.2 พิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ทั้งงบประมาณทางการเงินและการ
ฝึกอบรมทักษะ) ในกรอบความเส่ียงและการควบคมุของกลุ่มบริษัท 
4.3 ทบทวนผลการตรวจสอบที่ส าคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเหมาะสมของการตอบสนอง
ของฝ่ายบริหาร 
4.4 ทบทวนรายงานประจ าไตรมาสเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของการตรวจสอบภายใน และขอค าอธิบายเพิม่เติมเกี่ยวกับ
การจดัการปัญหาที่มีความส าคญัสูงที่เลยก าหนดการแก้ไขมาแล้ว ในกรณีท่ีจ าเป็น 
4.5 สอบทานการปฏิบัตงิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจัดใหม้ีการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นระยะ 
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4.6 พิจารณาการแตง่ตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลาออก และการถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ร่วมกับหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของภูมิภาคเอเชีย 

 
5. หน้าที่อื่นๆ  

5.1 ด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับข้อก าหนดในการให้บริการน้ีตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ 
5.2 ประเมินความเพยีงพอของขอ้ก าหนดในการให้บริการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยขอให้
คณะกรรมการอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงหากว่าจ าเป็น 
5.3 ทบทวนผลการด าเนินงานของตนเองและยืนยันว่ามีการท าหน้าที่ท้ังหมดที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดในการให้บริการน้ี
เป็นประจ าทกุป ี

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
โดยมีนายโคลด ปิแอร์ เซนย์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ทบทวนและอนุมัติกรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงและแผนธุรกิจ 3 ปี และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้อย่าง
น้อยทุกป ี

- ดูแลให้การบริหารความเส่ียงในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ภายใต้ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
- ทบทวนและติดตามความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ รวมทั้งพิจารณาแผนป้องกันควบคุม

ความเส่ียงให้มีความเพียงพอ  
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองค์กร 

 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน  
โดยมีนายโคลด ปิแอร์ เซนย์ เป็นประธานคณะกรรมการลงทุน 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ทบทวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนส าหรับพอร์ตการลงทุนทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ 
- ทบทวนการลงทุนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กรอบกระบวนการอนุมัติการลงทุน 
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของสินทรัพย์และหนี้สิน และทบทวนแนวทางการตัดสินใจเพื่อ

เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
- ติดตามความเส่ียงทางการเงินและการปฏิบัติตามกรอบการท างานและข้อ จ ากัด ด้านความเส่ียงของกลุ่มบริษัทแอกซ่า 
- ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนทั้งหมดเป็นไปตาม

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
- ติดตามเงินกองทุน และอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท 
- การอนุมัติแผนการลงทุน และประมาณการรายได้จากการลงทุน 

 
              2.4.4 คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โดยมีนางหทัยนันท์ เกียรติเฟื่องฟูเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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- อนุมัติกรอบแนวคิดโครงการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการและเหตุผล ขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย โอกาสทางการตลาด 
สถานการณ ์คู่แข่ง โอกาสเข้าถึงปัญหา/อุปสรรค ข้อจ ากัด       

- อนุมัติให้ด าเนินการผลิต/ติดตั้ง โดยประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดยละเอียด 
- อนุมัติสื่อการขายและกระบวนการขาย  
- ติดตามและการปรับปรุงหลังจากการขายผลิตภัณฑ์  โดยศึกษาจากรายงานและวิเคราะห์ เพื่อให้รับทราบปัญหา

อุปสรรคไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพให้สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้โดยสามารถเสนอแผนเพิ่มเติมหากจ าเป็นเพื่อปิดช่อง
ว่างหรือปัญหาที่ตรวจพบ 
 

2.4.5 คณะกรรมการชี้ขาดเรื่องร้องเรียน 
โดยมีนายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์ เป็นประธานคณะกรรมการชี้ขาดเรื่องร้องเรียน 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- พิจารณาข้อร้องเรียนและด าเนนิการไกล่เกล่ียข้อพิพาทดา้นการประกันภัยหรือความบกพร่องที่มาจากผลิตภัณท์หรือ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

- ลงมติผลการพิจารณาขั้นสุดท้ายกรณีข้อร้องเรียนท่ีซับซ้อน หรือ ข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวนเงินชดเชยที่มี

จ านวนค่อนข้างสูง และการวเิคราะห์ปัจจยัตา่งๆทีก่่อท าให้เกดิข้อร้องเรียน 

 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัท เป็นไปตามนโยบายของ
กลุ่มแอกซ่า โดยจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ในด้านการท าธุรกิจทางด้านการประกันภัยมาท าหน้าที่ 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy)   

บริษัทมีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร โดยจะประกอบไปด้วย  

(1) การปฏิบัติตามคู่มือค่าตอบแทนของกลุ่มแอกซ่าในระดับท้องที่อย่างสมควรและต่อเนื่อง (รวมถึงการปรับปรุง
ขั้นตอนการทบทวนเงินเดือนประจ าปีอย่างต่อเนื่อง)  

(2) ทบทวนการตอบแทนพนักงานในระดับผู้บริหารเพื่อที่การจ่ายค่าตอบแทนจะได้สะท้อนถึงความส าเร็จรายบุคคล
และประสิทธิภาพโดยรวม ขณะเดียวกันจะต้องเป็นไปตามความต่อเนื่องของตลาดและความยุติธรรมด้วย 

 

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน 
(Asset Liability Management: ALM)  

   
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
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บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มุ่งมั่นและให้ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงต่อองค์กรจึง
ได้ก าหนดนโยบายให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมความเส่ียงในทุกๆ
ด้านเนื่องจากเป็นธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจส าหรับความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกค้าเป็นหนึ่งในการ
ด าเนินธุรกิจหลักของบริษัท การบริหารความเส่ียงเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียง และก่อให้เกิด
โอกาสเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีก าไรและยั่งยืน บริษัทจึงตระหนักถึงความจ าเป็นของวัฒนธรรมความเส่ียงเชิงบวก 
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการบริหารความเส่ียงให้แข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

บริษัทได้จัดท านโยบายการบริหารความเส่ียงขึ้น ภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทแอกซ่าภูมิภาค 
(AXA Asia) และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารจัดการ ความเส่ียงของบริษัทประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2560 โดยมีนโยบายเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเส่ียง ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

 1. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)  
บริษัทได้จัดโครงสร้างบริษัทและขอบเขตความรับผิดชอบเป็นไปตามปราการสามด่าน (Three lines of defense) ดังนี้ 
ปราการด่านที่ 1 (1st line of defense) - ผู้บริหารและพนักงาน (Management and Staff) มีหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานและตัดสินใจประจ าวนั และรับผิดชอบเบื้องต้นในการควบคุมดแูลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (เจ้าของ
ความเส่ียง: Risk owner) 
ปราการด่านที่ 2 (2nd line of defense) - หน่วยงานบริหารความเส่ียงและก ากับดูแล (Risk & Compliance) มีหน้าที่
พัฒนา ประสานงานและติดตามผลการความคุมความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ (ก ากับดูแลความเส่ียง: Risk oversight) 
ปราการด่านที่ 3 (3rd line of defense) – หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความ
เส่ียงอย่างเป็นอิสระ (ตรวจสอบความเส่ียง: Risk Assurance) 

2. โครงสร้างการบริหารความเส่ียง (Risk Management Structure) 
บริษัทแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง (Chief Risk Officer: CRO) เพื่อดูแลหน่วยงานบริหารความเส่ียงและ
เป็นสมาชิกของคณะผู้บริหารบริษัท (Executive Committee) ซึ่งขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive 
Officer: CEO) และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงภูมิภาค (Regional CRO) หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียง
มีหน้าที่อ านวยความสะดวก และติดตามผลการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง (LRC) รายงานความเส่ียงส าคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงภูมิภาค (Regional 
Risk Committee: RRC) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท (Board of Directors) อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
3.  การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Enterprise Risk Management) 

3.1 ประเภทและกระบวนการดา้นความเส่ียง (Definition and Process) 
ความเส่ียง หมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกดิผลกระทบด้านลบกับบริษัท ทั้งในดา้นการเงิน ผลการด าเนินงาน
, และหรือด้านชื่อเสียง  

ประเภทความเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักดังนี ้
1. ความเส่ียงทางดา้นการเงิน ประกอบด้วยความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Credit Risk) และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
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2. ความเส่ียงดา้นการประกันภัย (Insurance Risk) ประกอบไปดว้ย ความเส่ียงด้านเบี้ยประกันภัย 
(Premium risk) ความเส่ียงดา้นเงินส ารอง (Reserve risk) และความเส่ียงด้าน มหันตภัย (Catastrophe 
risk) 

      3. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
      4. ความเส่ียงด้านอื่น (Other Risks) 
3.2. ระดับความเส่ียงทีย่อมรับได ้(Risk Appetite) 
บริษัทจัดท ากรอบระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อให้มั่นใจว่าการก ากับดูแล การรายงาน 
ขอบเขตและกระบวนการตัดสินใจมีความเหมาะสม กรอบระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้เป็นไปตามที่ส่วนงาน
ภูมิภาค (Regional Risk management) ก าหนด และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า
ทุกปี  
3.3 กระบวนการประเมินความเส่ียงประจ าปี (Annual Risk Assessment Process) 
บริษัทจัดการประเมินความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี เพื่อปรับปรุงสถานะความเส่ียง (risk profile) และทะเบียน
ความเส่ียง (risk register) ของแต่ละหน่วยงาน โดยรายงานความเส่ียงส าคัญจะถูกอนมุัติโดยผู้บริหาร และ
น าเสนอผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมถึงรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงภูมิภาค คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินความเส่ียงและระบุระดับความเส่ียงเป็นไปตามที่หน่วยงานความเส่ียง
ภูมิภาคก าหนด โดยใช้ตารางประเมินผลกระทบความเส่ียง (Severity Assessment Table)  ตารางโอกาส
เกิดความเส่ียง (Likelihood Table) และตารางจัดล าดับความเส่ียง (Risk Matrix) ในการจัดล าดับความเส่ียง
เพื่อพิจารณาความเส่ียงส าคัญของบริษัท 

3.4 การรายงานความเส่ียงส าคญัและการตดิตาม (Key Risk Reporting and Monitoring) 

โครงสร้างการรายงานและติดตามความเส่ียงส าคัญ จัดท าเพื่อสรา้งความมั่นใจว่าคณะกรรมการผู้บริหาร
ได้รับความมั่นใจวา่ความเส่ียงมกีารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. การบริหารความเส่ียงจากกจิกรรม 
นอกจากพิจารณาความเส่ียงตามประเภทแล้ว การพิจารณาความเส่ียงจากกิจกรรมได้ถูกค านึงถึงเพื่อให้มั่นใจว่าทุก
กิจกรรมมีการจัดการและควบคุมอย่างเพียงพอ 

4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใตฝ่้ายการตลาด มีหน้าที่ประสานงานและทบทวน
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีหน้าที่เสนอต่อ คปภ. หรือหน่วยงานภูมิภาคเพื่ออนุมัติก่อนวางจ าหน่าย  
4.2 การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย มีหน้าที่จัดท าราคา ทดสอบผลก าไร 
การตั้งส ารองและการบริหารเงินส ารอง การจัดการผลการด าเนินงานและการประกันภัยต่อ  
4.3 การพิจารณารับประกันภัย บริษัทจัดท าคู่มือรับประกันภัยส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และทบทวนอย่างน้อย
ทุกปีหรือตามความจ าเป็น รวมถึงการก าหนดระดับขั้นอนุมัติส าหรับพนักงานแต่ละระดับและตาม
ประสบการณ์ ผลการด าเนินงานถูกตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ นโยบายการพิจารณารับประกันภัยถูกจัดท าขึน้
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์บริษัท  
4.4 การจัดการสินไหม หน่วยงานจัดการสินไหมมีหน้าที่จัดการสินไหม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัยตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องของการจ่ายสินไหม การตั้งส ารอง และ
การเรียกคืนค่าสินไหม  
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4.5 การประกันภัยต่อ นโยบายประกันภัยต่อได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานกลุ่มแอกซ่า และประกาศ คปภ. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 และมีการทบทวน
ทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดท าอย่างเหมาะสม สะท้อนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและนโยบาย
บริษัท  
4.6 การตั้งส ารอง บริษัทตั้งส ารองเป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มแอกซ่า และประกาศนายทะเบียน (คปภ.) เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าส ารอง
ประกันภัย ส าหรับการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง พ.ศ. 2557  
4.7 การบริหารเงินกองทุน บริษัทมีการติดตามอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม่ าเสมอ และ
ค านวณเป็นไปตามที่ คปภ. ก าหนด  
4.8 การเก็บเบี้ยประกันภัย หน่วยงานการเงินมีหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานและความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ   
4.9 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น หน่วยงานลงทุนมีหน้าที่จัดการการลงทุนประจ าวันและมีการ 
ก ากับดูแลที่เหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการติดตามการลงทุนและจัดท ามาตรการลดความเส่ียงหากจ าเป็น 
รายงานการลงทุนและข้อมูลส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน (LMIC) 
 4.10 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน หน่วยงานการเงนิมีหน้าที่ดูแลให้การประเมินมลูค่าสินทรัพย์และ
หน้ีสินมีความเพียงพอท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้รวมถึงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลส าคัญต่อคณะกรรมการลงทุน (LMIC). 
 

5. การจัดการระบบสารสนเทศ 
หน่วยงานระบบสารสนเทศมีหน้าที่ดูแลการจัดการระบบสารสนเทศและการป้องกันในภาพรวม ซึง่รวมถึงการก ากับ
ดูแล, สภาพแวดล้อมใหม้ีความปลอดภัย, ควบคุมการเขา้ถงึ, การจัดเก็บและส ารอง, ระบบเครือขา่ย และการส่ือสาร
กับบุคคลากรในบริษัท หน่วยงานสารสนเทศจะท างานประสานกบัหน่วยงานบริหารความเส่ียงเพือ่ประเมินความเส่ียง
ส าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งน้อยปีละครั้ง  

  

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ (Asset Liability Management : ALM) 

กรุณาศึกษารายละเอียดการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงเกณฑ์ และนโยบายในการตัดสินใจ ในการจัดการด้าน
การบริหารสินทรัพย์ฯ ในหัวข้อเรื่องนโยบายการลงทุนของบริษัท ในข้อ 6. 

               
ทัง้นี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
สินทรัพย์ลงทุน  
(Total Investment Assets) 

3,753.85 3,805.90 4,098.93 4,133.75 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 

3,753.57 3,753.57 4,098.64 4,098.64 

หน้ีสินรวม 3,788.42 3,860.18 4,201.67 4,198.81 
หน้ีสินตามสัญญาประกันภัย 3,207.06 3,282.01 3,876.35 3,878.89 



30 
 

 
หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ
ก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 
4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท 
การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุก
ตัวจากการรับประกันภัย 
  

4.1 การรับประกันภัยเชงิพาณชิย ์

4.1.1 บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงในการรับประกันภัยทรัพย์สนิในเชงิปริมาณและคุณภาพโดยเน้นรับประกันภัย

ที่มีความเส่ียงต่ าถงึปานกลางและตรวจสอบตดิตามผลการรับประกันภัยทุก ๆ เดือนอยา่งใกลช้ิด 

4.1.2 บริษัทฯ วเิคราะห์และประเมินความเส่ียงสูงสุดที่สามารถจะรับประกันภัยต่อหน่ึงเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือม

หันตภัยโดยไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่ 25 ล้านบาท 

 

 4.2 การรับประกันภัยต่อ  

4.2.1 บริษัทฯ ด าเนินการจดัสรรการประกันภัยต่อโดยคัดเลือกบรษิัทรับประกันภัยต่อที่มีสถานะภาพทางการเงินท่ี

มั่นคงและได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจดัอันดับ กล่าวคือ S&P, Ambest, Moody เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้

กระจายความเส่ียงไปยงับริษัทรับประกันภัยต่อหลาย ๆ แห่งเพื่อลดความเส่ียงของการกระจุกตัว 

 

 4.3  การรับประกันภัยรายย่อย 

4.3.1 จัดท าคูม่ือรับประกันภัย (Underwriting Guidelines) ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทโดยแยกตามแต่ละ

ประเภทความเส่ียง รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดซ้ึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้พิจารณาประกันภัย กรณี

ความเส่ียงเกินขอบเขตที่ก าหนด จะถูกอนมุัติโดยผู้บริหารในระดับสูงขึ้นไป  

4.3.2 จัดท าระดับขั้นอนมุัติ (Underwriting Authorities) ส าหรับพนักงานแต่ละคนตามต าแหน่ง ตาม

ประสบการณ์ ตามประเภทความเส่ียง และความเส่ียงภัยพิบัต  

4.3.3 กรณีประกันภัยทรัพย์สิน การพิจารณาประกันภัยจะต้องเปน็ไปตามคู่มอื Fire Acceptance Limit Oversea 

(FALO)  

4.4.4 จัดท าระดับความเส่ียงรวมส าหรับภัยธรรมชาติ เพื่อควบคุมความเส่ียงสูงสุดตามพื้นทีเ่ส่ียง  

4.4.5 มีการตรวจสอบทรัพย์สินกอ่นรับประกันภัย ระบุระดับความเส่ียงโดยใชเ้ทคนิคความเส่ียง การติดตามและ

ปรับปรุงการป้องกันทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งก าหนดอยู่ในคูม่ือรับประกันภัย  

4.4.6 ประกันภัยต่อกับบริษัทท่ีมสีถานะการเงินมั่นคงและระดับการจัดล าดับเป็นไปตามคูม่ือรับประกันภัย  

4.4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย

บริษัท  
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4.4.8 ปฏิบัติตามคูม่ือรับประกันภัยของบริษัทและระดับภูมิภาค  

 

4.4  การรับประกันภัยสุขภาพ 

นโยบายและผลิตภัณฑ์การรับประกันภัยสุขภาพของบรษิัทมีการจ ากัดและควบคมุความเส่ียงต่อรายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และโอกาสในการรับประกันภัยที่มีความเส่ียงสูง (รบัประกันภัยสุขภาพต่างประเทศส่วนบุคคล) บริษัทจะ

ด าเนินการส่งประกยัภัยต่อไปยงัผู้รับประกันภัยต่อเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้

เอาประกันภัย 

 
ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2561 / จ านวนเงิน 
ส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ  679.97 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 104.33 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 0.00 

 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    

ทางบริษัทได้ท าการแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น ๒๑ แบบ โดยแยกตามแบบการประกันภัย โดยอ้างอิงจาก Group AXA ซึ่งระเบียบ
วิธีการที่ทางบริษัทใช้  จะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น Chain Ladder Method, Bornhuetter-Ferguson Method และ 
Expected Loss Ratio Method โดยแต่ละวิธีที่ใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์  
 
ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                                                  หน่วย : ล้านบาท     
  

     
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว  
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ

รายการ ปี 2561 ปี 2560 
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย     
- ส ารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium 

liabilities) 
1,335.11 1,156.68 1,714.27 1,479.11 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน  
(Claim liabilities)  

1,871.94 2,125.33 1,739.85 1,977.55 
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วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถ

ในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการ

ยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพอ

อาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัย

ของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าส ารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผ่ือความผันผวน  (Provision of 

Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคา่หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมคีวามแตกต่างระหวา่งราคา

บัญชีและราคาประเมินของ อยา่งมีนัยส าคัญ อันเนื่องมากจากวตัถุประสงค์และวธิีการท่ีแตกตา่งกนัในการประเมินตามที่กลา่ว

ไว้ข้างต้น ท้ังนี้ผู้ที่จะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญา

ประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้นก่อนตดัสินใจ  

6. การลงทุนของบริษัท  
นโยบายการลงทุน 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ ดังต่อไปน้ี 
• ตราสารหนี้ท่ีออกโดยภาครัฐบาล (ค้ าประกันโดยรัฐบาล) และกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกโดยภาครฐับาล

(ค้ าประกันโดยรัฐบาล)  
• ตราสารหนี้ท่ีออกโดยรฐัวิสาหกิจไทย 
• ตราสารหนี้ หุ้นกู้ ที่ออกโดยบรษิทัเอกชน 
•  หุ้นทุนและกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทุน 
• การฝากเงินกับธนาคาร และกองทุนรวมตลาดเงิน 

ในปัจจุบัน บริษัท มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 99.9% และมกีารลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท กลางคุม้ครองผู้ประสบภัย
จากรถ และบริษัท ทีไอไอ จ ากัด 

ทั้งนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด ถือเป็น เงินลงทุนเผ่ือขาย แสดงโดยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตาม
ราคาเสนอซื้อ โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากศูนย์ซื้อขายตราสารหน้ีไทยของวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการก าไรและ
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผ่ือขายรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุน
ทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า 
 
ขอบเขตระยะเวลาการลงทนุ 
ตามหลักการบริหารความเส่ียงดา้นสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทก าหนดให้ความแตกต่างดา้นระยะเวลาของสินทรัพย์และหนี้สิน 
(Duration Gap) ไม่เกินก าหนดชว่งระยะเวลา 2 ปี โดยให้พิจารณาความเส่ียงด้านสภาพคล่องและผลตอบแทนของเงินลงทุนให้
เหมาะสมกับความแตกต่างดา้นระยะเวลาของสินทรัพย์และหนี้สิน ต้องจัดให้มกีารรายงานคา่ความแตกตา่งด้านระยะเวลาของ
สินทรัพย์และหนี้สินทุกไตรมาส 

  
ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี ้
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  หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบันการเงินแลบัตรเงินฝาก
สถาบันการเงิน 

486.62 486.62 1,332.79 1,332.79 

ตราสารหน้ี (พันธบัตร,หุ้นกู้,              
ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์) 

3,292.33 3,292.33 2,765.80 2,765.80 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม) 

0.28 53.05 0.28 35.11 

หน่วยลงทุน 0.05 0.05 0.05 0.05 

เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 

ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ก า ร ซื้ อ หุ้ น           
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 

0.00 0.00 0.00 0.00 

ตราสารอนุพันธุ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินลงทุนอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมสินทรัพย์ลงทุน 3,779.28 3,832.05 4,098.93 4,133.75 

 
หมายเหตุ    - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักใน
การก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 
7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 
ผลงานด้านธุรกจิการรับประกนัภัย  
 
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม จ านวน 2,777,239,699.73 บาท ลดลงเมื่อเทยีบกับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 19.66  
 
เบี้ยประกันภัยรับในปี 2561 แยกตามประเภทการรับประกันภัย 4 ประเภท ดังนี้  
1. การรับประกันอัคคีภัย มีเบี้ยประกันภัยรับ จ านวน 110,041,220.03 บาท ลดลงจากปีทีแ่ล้ว คิดเปน็ร้อยละ 24.7  
2. การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับ จ านวน 177,200,787.74 บาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 1.3  
3. การรับประกันภัยรถยนต์ มีเบีย้ประกันภัยรับ จ านวน 1,160,365,217.01 บาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 16.5  
4. การรับประกันภัยเบด็เตล็ด มีเบี้ยประกันภัยรับ จ านวน 1,329,632,474.95 บาท ลดลดจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 23.7  
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ผลการด าเนินงาน  
บริษัทฯ มีก าไรจากการลงทุน จ านวน 67,536,699 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 จากจ านวนเงินลงทุนท่ี
เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนหักภาษี จ านวน 278,978,505 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 รายได้ทางภาษี 
จ านวน 37,852,674 บาท ท าให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากภาษี จ านวน 341,125,831 บาท 
 
ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้เป็นอย่างน้อย 

   หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ  2561 2660 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 2,777.24 3,456.83 

เบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 2,524.35 2,656.97 
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น   75.76 72.50 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (241.13) (311.67) 

 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ร้อยละ)  

อัตราส่วน 2561 2560 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 71.0% 70.2% 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio) 43.1% 46.2% 

อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio) 113.9% 117.0% 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 200.5% 235.6% 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) (16.8%) (18.2%) 
 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทน้ัน เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึง่เงินกองทุนตามหน่วยงานก ากับดูแล 
(Solvency Capital) ตามที่ ส านกังาน คปภ. ก าหนด 
 

ทั้งนีส้ าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ  ให้มีรายละเอียด  ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2561 2560 
สินทรัพย์รวม 5,297.85 5,915.42 

หน้ีสินรวม     
- หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  3,494.74 3,878.89 

   - หน้ีสินอื่น  365.44 319.91 

ส่วนของเจ้าของ  1,437.67 1,716.62 
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    (ร้อยละ) 192.92 % 233.29 % 
เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใช้ได้ท้ังหมด  1,436.60 1,714.11 
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เงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย  744.67 734.77 
   

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ก าหนดให้นาย
ทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากวา่ร้อยละ
หน่ึงร้อยส่ีสิบได้ 

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 - รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว 
 
ปี 2562 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F96164874-98e0-48c7-8be2-c0cf0665c467_fs_axa+q1+2562_thai.pdf  
 
ปี 2561 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fb1d2fb13-ba95-402e-a44c-79075290f498_1-2561.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fbf252725-46ef-4071-ad91-212179b38617_2-2561.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fa3767fbc-b9b6-4f48-a9a5-4105795c68ad_3-2561.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4/2561 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F8ae3d833-6140-4f87-9745-b828e1c01a05_fa+year+2061.pdf 
 
ปี 2560 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F5164cda9-6355-438d-abc1-d5d69a89f7be_1-2560.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F8af16a60-aa1a-45c1-861e-a1d56c819585_2-2560.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F47e62820-1457-4bc0-90d0-310a79968ee1_3-2560.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4/2560 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F365661ef-61ed-4bad-99fd-4b82e6a0a7d3_4-2560.pdf 
 

https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F96164874-98e0-48c7-8be2-c0cf0665c467_fs_axa+q1+2562_thai.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F96164874-98e0-48c7-8be2-c0cf0665c467_fs_axa+q1+2562_thai.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fb1d2fb13-ba95-402e-a44c-79075290f498_1-2561.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fb1d2fb13-ba95-402e-a44c-79075290f498_1-2561.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fbf252725-46ef-4071-ad91-212179b38617_2-2561.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fbf252725-46ef-4071-ad91-212179b38617_2-2561.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fa3767fbc-b9b6-4f48-a9a5-4105795c68ad_3-2561.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fa3767fbc-b9b6-4f48-a9a5-4105795c68ad_3-2561.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F8ae3d833-6140-4f87-9745-b828e1c01a05_fa+year+2061.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F8ae3d833-6140-4f87-9745-b828e1c01a05_fa+year+2061.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F5164cda9-6355-438d-abc1-d5d69a89f7be_1-2560.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F5164cda9-6355-438d-abc1-d5d69a89f7be_1-2560.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F8af16a60-aa1a-45c1-861e-a1d56c819585_2-2560.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F8af16a60-aa1a-45c1-861e-a1d56c819585_2-2560.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F47e62820-1457-4bc0-90d0-310a79968ee1_3-2560.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F47e62820-1457-4bc0-90d0-310a79968ee1_3-2560.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F365661ef-61ed-4bad-99fd-4b82e6a0a7d3_4-2560.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F365661ef-61ed-4bad-99fd-4b82e6a0a7d3_4-2560.pdf
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ปี 2559 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fb3716cd7-9d41-4691-8b50-8447065644fc_1-2559.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fa094dc0a-1c88-4277-9ca5-4ac813c9be0f_2-2559.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F2fb1951b-3d29-4b9a-a4f6-bb3a009a0bdd_3-2559.pdf 
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4/2559 
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F3ba3abed-4509-4b9c-b6ba-7bcf28a7e98b_4-2559.pdf 

https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fb3716cd7-9d41-4691-8b50-8447065644fc_1-2559.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fb3716cd7-9d41-4691-8b50-8447065644fc_1-2559.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fa094dc0a-1c88-4277-9ca5-4ac813c9be0f_2-2559.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2Fa094dc0a-1c88-4277-9ca5-4ac813c9be0f_2-2559.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F2fb1951b-3d29-4b9a-a4f6-bb3a009a0bdd_3-2559.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F2fb1951b-3d29-4b9a-a4f6-bb3a009a0bdd_3-2559.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F3ba3abed-4509-4b9c-b6ba-7bcf28a7e98b_4-2559.pdf
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F3ba3abed-4509-4b9c-b6ba-7bcf28a7e98b_4-2559.pdf

