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สวนที่ 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล 

1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนนิธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการประกอบ

ธุรกิจตามที่กําหนดไว รวมถึงแสดงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑและ

บริการที่สําคัญ ชองทางการตดิตอกับบริษทั วธิีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงนิ

หรือคาสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกันภัย    

1.1 ประวัติบริษัท                

บริษัทแอกซา ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกอตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2484 เพ่ือ

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการรับประกันภัยตอ โดยเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2537 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปล่ียนชื่อเปน บริษัท วังโดมประกันภัย จํากัด (มหาชน) และตอมาในเดือนกรกฎาคม 2541 

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อเปน บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

และเน่ืองจากสถานการณมหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในป 2554 บริษัทฯ มีหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนมาก

ใหกับผูเอาประกันภัยท่ีไดรับความเสียหายในทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยตลอดจนความสูญเสียจากธุรกิจหยุดชะงักท่ีเกิดจาก

มหาอุทกภัยดังกลาว ในการน้ี บริษัทฯ ไดทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทเพ่ือดํารงอัตราสวนความ

พอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: “CAR”) ตามท่ีกฎหมายกําหนด ในการเพ่ิมทุนดงักลาว รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดใหการผอนผันแกบมจ. 

แอกซา ซึ่งเปนผูถือหุนท่ีไมมีสัญชาติไทย และเปนบริษัทแมลําดับสูงสุดของกลุมบริษัทแอกซาใหสามารถถือหุนเกินกวารอย

ละ 49 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัทฯ และอนุญาตใหบริษัทสามารถมีกรรมการท่ีไมมีสัญชาติไทยไดเกินกวากึ่ง

หน่ึงของจํานวนคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะเวลาสิบปนับจากวันท่ีใหการอนุมัติ เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555  

จากน้ันในวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 บมจ. แอกซาไดทําการโอนหุนของบริษทัฯ ใหแก บริษัท แอกซา เอเชีย ซึ่งเปนบริษัทลูกของ 

บมจ. แอกซา โดยในปจจุบันน้ี บริษัท แอกซา เอเชีย ถือหุนประมาณรอยละ 99.5 ของหุนท่ีออกและชําระแลวท้ังหมดของ

บริษัทฯ  

1.2 นโยบาย วตัถุประสงค และกลยุทธในการดําเนนิธุรกิจ 

- จุดมุงหมายของ AXA Group คือการชวยใหผูคนมีชวีิตท่ีดีขึ้น โดยผานกระบวนการปรับเปล่ียนหนาท่ีของบริษัท

รับประกันจาก Payer to Partner 

- AXA ประเทศไทยไดปฏิบัติตามแนวทางของ AXA Group ในการกําหนดกลยุทธท่ีใชในการดาํเนินธุรกิจ โดยเรา

กําลังพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหลูกคาเปนศูนยกลางมากขึน้ 

- AXA มีความตั้งใจในการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

- AXA มีความตั้งใจในการเสริมสรางความสัมพันธกับคูคาของเราอยางตอเน่ือง และขยายโอกาสทางธุรกิจกับคูคา

รายใหมและชองทางโดยตรง 

- AXA มีความตัง้ใจในการพัฒนาการดาํเนินงานของเราใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหประสบการณท่ีดียิ่งขึ้น 

- AXA มีความตัง้ใจในการสงเสริมการลงทุนในนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในยคุดิจติอลท่ีกําลังเติบโต

อยางรวดเร็ว 
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

- ผลิตภัณฑของเราครอบคลุมประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบ เชน ประกันภัยรถยนต ประกันสุขภาพ และ

ประกันสายการพาณิชย  

- ผลิตภัณฑของเราจําหนายผานชองทางตัวแทน โบรกเกอร พันธมติร และขายตรง 

- บริการหลังการขายของเราประกอบดวยการดาํเนินการออกกรมธรรม เรียกรองสินไหม และบริการดูแลลูกคา 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัย แยกตาม

ประเภทของการรับประกันภัย 

บริษัทฯ มีการรับประกนัภัยหลายประเภท ยกตัวอยางเชน  

- การประกันอัคคีภัย 

ใหความคุมครองทรัพยสินทุกประเภท เชน ท่ีอยูอาศัย อาคารสํานักงาน รานคา โรงงาน รวมถึงเฟอรนิเจอร สตอก

สินคา เคร่ืองใชในสํานักงาน และเคร่ืองจักร กรณีเกิดความเสียหายจากไฟไหม ฟาผา ภัยระเบิดของแกสและภัย

พิเศษอ่ืนๆ เชน ภัยลมพายุ ภัยทางอากาศยาน ภัยแผนดินไหว ภัยเน่ืองจากนํ้า ภัยจลาจล/นัดหยดุงาน ภัยตอเคร่ือง

ไฟฟา ฯลฯ 

- การประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด / ธุรกจิหยุดชะงกั 

ใหความคุมครองทรัพยสินทุกประเภทท่ีเอาประกันภัย กรณีไดรับความเสียหาย หรือการสูญเสียโดยเกิดจาก

อุบัติเหตุ หรือ เหตกุารณท่ีไมไดคาดหมายใดๆ (ไมคุมครองภัยหรือเหตุท่ีกรมธรรมระบุไวในขอยกเวน) การ

ประกันภัยประเภทน้ีเหมาะกับธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมท่ีมีมลูคาทรัพยสินสูง  ลูกคาผูเอาประกันภัยสามารถ

เอาประกันภัย การหยุดชะงกัของธุรกิจ สําหรับความเสียหายตอเน่ืองจากความเสียหายทางทรัพยสิน เชน 

คาใชจายคงท่ี  ซึ่งคงตองจายตอไประหวางธุรกจิหยดุชะงัก รวมถงึผลกําไรท่ีขาดหายไป 

- การประกันภัยรถยนต 

ใหความคุมครองอุบัติเหตุจากการใชรถยนต กรณีเกิดความบาดเจบ็หรือเสียชวีติตอผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) 

ความรับผิดตามกฏหมายตอชีวติและทรัพยสินของบุคคลภายนอกและผูโดยสาร และความเสียหายหรือสูญหาย

ของตวัรถ และอุปกรณในรถท่ีเอาประกันภัย 

- การประกันภัยขนสงสินคาทางทะเล อากาศ  

ใหความคุมครองสินคาทุกชนิดท่ีนําเขา-สงออก ระหวางประเทศ กรณีสินคาไดรับความเสียหาย หรือสูญหายตลอด

เสนทางการขนสง เชน เรือชนกัน ไฟไหม ระเบิด เกยตื้น สินคาถูกขโมย รวมถงึความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ภัย

สงคราม จลาจล/นัดหยดุงาน และภัยระหวางการขนถายสินคา 

- การประกันภัยขนสงสินคาภายในประเทศ 

ใหความคุมครองสินคาทุกชนิด ระหวางการขนสงภายในประเทศ กรณีสินคาไดรับความเสียหายหรือ สูญหาย เชน 

รถคว่าํ รถชนกัน ไฟไหม ระเบิด สินคาถูกขโมย  รวมถงึความเสียหายหรือการสูญหายจากภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

- การประกันภัยอุบัตเิหตุสวนบุคคล 

ใหความคุมครองอุบัติเหตุทุกชนิด ท่ีมีผลใหสูญเสียชวีิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ รวมถึงคารักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุตลอด 24 ชัว่โมง ทุกแหงท่ัวโลก และภัยพิเศษอ่ืนๆ เชน การฆาตกรรม ลอบทําราย การขบัขี่หรือโดยสาร

รถจักรยานยนต การจลาจล/นัดหยุดงานฯลฯ การประกันภัยประเภทน้ี  แบงเปนการประกันภัยอุบัติเหตุรายบุคคล 

ครอบครัว และกลุมพนักงาน ลูกจางทุกระดับของธุรกิจการคา/อุตสาหกรรม 

- การประกันภัยอุบัตเิหตุระหวางเดินทาง 
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ใหความคุมครองอุบัติเหตุทุกชนิด ท่ีมีผลใหสูญเสียชวีิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ  รวมถึงคารักษาพยาบาล

ตลอด 24 ชัว่โมง ในระหวางการเดินทางเพ่ือธุรกิจหรือพักผอน ทุกแหงท่ัวโลก และภัยพิเศษอ่ืนๆ เชน การฆาตกรรม 

ลอบทําราย การจลาจล/นัดหยุดงาน ฯลฯ การประกันภัยประเภทน้ี แบงเปนการประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการ

เดินทางรายบุคคล ครอบครัว และการเดินทางเปนหมูคณะ 

- การประกันภัยสุขภาพ 

ใหความคุมครองเกีย่วกับคาใชจายท่ัวไปในการรักษาพยาบาล รวมท้ังผลประโยชน คารักษาพยาบาลตางๆ อันเกดิ

จากการเจ็บปวยจากโรคภัยไขเจบ็หรืออุบัติเหตุ  โดยเปนคนไขใน (In-patient) ของโรงพยาบาล  หรือ 

สําหรับการรักษาพยาบาลเปนคนไขนอก (Out-patient)  

 

  ตารางสัดสวนรอยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําป 2560 

                    หนวย : ลานบาท 

รายการ 

การ

ประกัน

อัคคีภัย 

การประกันภัย

ทางทะเล             

และขนสง 

การประกันภัย

รถยนต 
การประกันภัยเบด็เตล็ด 

รวม 

ตัว
เรื

อ 

สิน
คา

 

ภา
คบั

งค
ับ 

ภา
คส

มัค
รใ

จ 

คว
าม

เสี
ยง

ภยั
ทรั

พย
สิน

 

คว
าม

รับ
ผิด

ตอ
บุค

คล
ภา

ยน
อก

 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบั
ติเ

หต
ุสว

นบุ
คค

ล 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จํานวนเบ้ีย

ประกันภัยรับ

โดยตรง 

126.89 0.07 177.3

8 

38.96 1,343.0

3 

596.00 34.17 0.00 136.5

1 

567.35 280.52 3,300.8

8 

สัดสวน 

ของเบ้ีย

ประกันภัย 

(รอยละ) 

3.84% 0.00

% 

 

5.37% 1.18% 40.69% 18.06% 1.04

% 

0.00

% 

4.14

% 

17.19% 8.50% 100.00

% 

หมายเหต ุ: ขอมูลมาจากรายงานประจําป 2560 

 

1.5 ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

  1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานท่ัวไปเมื่อไดรับแจงเหตุ ไปจนกระท่ังจายและปดเคลม 

กรณีมีการออกสํารวจภัย 
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ปฏเิสธ 

แจง้ผลโดยการออกหนังสอืปฏเิสธเคลม 

บนัทกึผลในระบบ 

รับแจง้เหต ุ

ตรวจสอบความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

ออกสํารวจภัย 

รับรายงานการสาํรวจภัย 

เปิดเคลมในระบบภายใน 7 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้เหต ุ
พรอ้มตัง้ประมาณการคา่สนิไหมทดแทน 

พจิารณาอนุมัตคิา่สนิไหมทดแทน 
โดยผูม้อํีานาจตามวงเงนิทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิท 

ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

อนุมัต ิ

บนัทกึผลในระบบ 

ปรับประมาณการคา่สนิไหมทดแทน 
เมือ่ไดรั้บขอ้มลูเพิม่เตมิ 

จัดซอ่ม/ทําจา่ย 

ปิดเคลม 

ปิดเคลมเมือ่ผูเ้รยีกรอ้งหมดขอ้สงสยั
เกีย่วกบัผลการพจิารณา 

แจง้ผลการอนุมตัผิา่นทาง 
จดหมาย/ใบนัด/SMS/E-mail 
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        กรณีไมมีการออกสํารวจภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏเิสธ 

แจง้ผลโดยการออกหนังสอืปฏเิสธเคลม 

บนัทกึผลในระบบ 

รับแจง้เหต ุ

ตรวจสอบความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

เปิดเคลมในระบบภายใน 7 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้เหต ุ
พรอ้มตัง้ประมาณการคา่สนิไหมทดแทน 

พจิารณาอนุมัตคิา่สนิไหมทดแทน 
โดยผูม้อํีานาจตามวงเงนิทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิท 

ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

อนุมัต ิ

บนัทกึผลในระบบ 

ปรับประมาณการคา่สนิไหมทดแทน 
เมือ่ไดรั้บขอ้มลูเพิม่เตมิ 

จัดซอ่ม/ทําจา่ย 

ปิดเคลม 

ปิดเคลมเมือ่ผูเ้รยีกรอ้งหมดขอ้สงสยั
เกีย่วกบัผลการพจิารณา 

รวบรวมหลักฐานเอกสารทัง้หมดทีต่อ้งใชใ้นการพจิารณา 

แจง้ผลการอนุมตัผิา่นทาง 
จดหมาย/ใบนัด/SMS/E-mail 
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เอกสารที่ใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

และระยะเวลาที่ใชในการพจิารณาและชดใชเงนิหรือคาสนิไหมทดแทน 

 

ประกันภัยรถยนต 

 

เอกสารประกอบหากตองการนํารถไปจัดซอมท่ีอูในสัญญาของบริษัทฯ 

 กรณีเคลมสดและเคลมนัดหมาย หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีมีคูกรณี 

1. เอกสารเรียกรองการชดใชคาเสียหายและสําเนาใบขับขี่ หรือบัตรติดตอพรอมเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวในบัตร

ติดตอ 

2. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 กรณีเคลมแหง หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีไมมีคูกรณี 

1. แบบฟอรมแจงเคลมประกันภัยรถยนต 

2. สําเนาใบขับขี ่

3. หนังสือมอบอํานาจ กรณีไมไดมาดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนผูรับ

มอบอํานาจ 

4. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

เอกสารประกอบหากตองการนํารถไปจัดซอมท่ีอูนอกสัญญาของบริษัทฯ 

1. เอกสารเรียกรองการชดใชคาเสียหาย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาใบขับขี ่

4. สําเนาทะเบียนรถ 

5. รูปถาย 3 ขั้นตอน ไดแก กอนซอม ระหวางซอม และหลังซอม 

6. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

7. หนังสือมอบอํานาจ กรณีไมไดมาดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนผูรับ

มอบอํานาจ 

8. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

เอกสารประกอบกรณีคูกรณีมาตดิตอเรียกรองสินไหมทดแทน 

1. เอกสารเรียกรองการชดใชคาเสียหาย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาทะเบียนรถ 

4. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

5. หนังสือมอบอํานาจ กรณีไมไดมาดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนผูรับ

มอบอํานาจ 

6. สัญญาประนีประนอมยอมความ 

7. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 
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เอกสารท่ีใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต 

 กรณีบาดเจ็บ 

1. บันทึกประจําวัน 

2. สําเนาบัตรประชาชนคนเจ็บ 

3. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลฉบับจริง 

4. ใบรับรองแพทยฉบับจริง 

5. สัญญาประนีประนอมยอมความ (แลวแตกรณี) 

6. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 กรณีเสียชวีิต  

1. บันทึกประจําวัน 

2. สําเนาบัตรประชาชนผูเสียชวีิต 

3. สําเนาใบมรณบัตร 

4. สําเนาบัตรประชาชนทายาท 

5. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลฉบับจริง (ถามีการรักษาพยาบาลกอนเสียชวีิต) 

6. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ถามีการรักษาพยาบาลกอนเสียชีวิต) 

7. สัญญาประนีประนอมยอมความ (แลวแตกรณี) 

8. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

หลักการชดใชสําหรับประกันภัย พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถ 

 

• คาเสียหายเบ้ืองตน รวมถงึคาสินไหมสวนเกินตามความคุมครองของ พ.ร.บ. หลังจากการเจรจายตุิ มีเอกสารครบถวน 

และรับผิดชอบได ไดรับเงินภายใน 7 วันนับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับการรองขอ 

• คาสินไหมทดแทนสวนเกินจากพ.ร.บ. หลังจากการเจรจายุติ มีเอกสารครบถวน และรับผิดชอบได ไดรับเงินภายใน 15 

วัน 

 

ประกันภัยอุบตัิเหต ุ

เอกสารท่ีใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหต ุ

 กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาล 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล (Claims Form) กรอกขอมูลใหครบถวนโดยผูเรียกรอง 

2. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ฉบับจริงเทานัน้ 

3. ใบรับรองแพทย 

4. สําเนาบัตรประกัน สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกตอง 

5. กรณีท่ีผูบาดเจ็บหรือผูเจ็บปวยเปนเด็ก กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) ดวยทุกคร้ัง 

6. กรณีท่ีตองการโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแนบสําเนาหนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย พรอมเซน็ชื่อรับรองเอกสาร 

7. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

8. กรณีท่ีตองการนําเอกสารฉบับจริงเรียกรองกับบริษัทประกันอ่ืน กรุณาแจงดวยทุกคร้ัง 

 กรณีเรียกรองสินไหมทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 
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1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

2. ใบรายงานแพทยผูตรวจรักษา 

3. แบบฟอรมการตรวจรักษาและผลการตรวจรางกายผูเอาประกัน 

4. กรณีอุบัติเหตจุราจร / สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจเกี่ยวกับคดี ไดรับรองสําเนาถกูตองจากเจาหนาท่ีตํารวจ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูเอาประกนั 

6. เอกสารประกอบอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม เชน ภาพถายอาการปจจุบัน, สําเนาประวัตกิารรักษา 

 

เอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมกรณีมรณกรรม 

 เอกสารผูเอาประกันภัย 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน ระบุการเกดิอุบัตเิหตุอยางละเอียด กรอกโดยผูรับประโยชน 

2. สําเนาบันทึกประจําวันตาํรวจเกีย่วกับคดี และผลการสรุปคดี รับรองสําเนาโดยรอยเวรเจาของคด ี

3. สําเนาใบมรณบัตร, สําเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสําเนาโดยหนวยงานท่ีออกให 

4. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมตํารวจ หรือสําเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยา ท้ัง

ดานหนาและดานหลังของรายงาน รับรองโดยหนวยงานท่ีออกให 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวติท่ีมีการจําหนาย “ตาย” รับรองสําเนาถูกตองโดยนาย

ทะเบียน 

6. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 เอกสารผูรับประโยชน 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับประโยชนท่ีระบุในกรมธรรม (กรณีกรมธรรมระบุเปน 

“ทายาทตามกฎหมาย” ) ใหแนบสําเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบาน ของบิดามารดาของผูเสียชีวติเพ่ิมเติมดวย) พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

2. สําเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผูเสียชีวิตมีการสมรส) พรอมรับรองสําเนาถูตอง 

3. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูรับผลประโยชนเปนเด็ก) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4. กรณีผูรับประโยชนเปนบริษัท กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัท รับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูจัดการบริษัท พรอม

สําเนาบัตรประชาชนของผูรับรอง 

5. กรณีผูรับผลประโยชนเปนบริษัทและตองการมอบคาสินไหมใหแกทายาท กรุณาแนบสําเนาหนังสือจัดตัง้บริษัทโดย

ระบุผูมีอํานาจในการมอบฉันทะ 

6. กรณีไมระบุผูรับประโยชน ตองแนบใบยื่นเร่ืองตอศาลเปนผูจัดการมรดกโดยมอํีานาจเจรจาและรับคาสินไหมทดแทน 

7. รูปถายงานฌาปนกจิศพ (ถาม)ี 

8. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 กรณีกรมธรรมไมระบุชือ่ 

1. ใบสมัครงาน 

2. ใบบันทึกเวลาการทํางาน 

3. ใบบันทึกการรับ-จายคางจาย 

 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 
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• สําหรับการเรียกรองคารักษาพยาบาล ในกรณีท่ีทานนําสงเอกสารครบถวน การเจรจายตุิ รับผิดชอบได และบริษัทฯ ไม

ตองการรองขอขอมูลใดๆ เพ่ิมเตมิในการพิจารณา คาสินไหมของทานจะไดรับการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 

 

ในกรณีท่ีมเีหตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพ่ือใหบริษัทฯ ชดใชตามกรมธรรมประกันภัยตามขางตนไมเปนไปตามขอตกลง

คุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปนแตท้ังน้ีจะไมเกิน 90 วัน นับ

แตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับเอกสารครบถวนแลว 

 

ประกันภัยอุบตัิเหตกุารเดนิทาง (การเดินทางในประเทศ) 

เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (เดินทางในประเทศ) 

• กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาล 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล (Claims Form) กรอกขอมูลใหครบถวนโดยผูเรียกรอง 

2. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ฉบับจริงเทาน้ัน 

3. ใบรับรองแพทย 

4. สําเนาบัตรประกัน สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกตอง 

5. กรณีท่ีผูบาดเจ็บหรือผูเจ็บปวยเปนเด็ก กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) ดวยทุกคร้ัง 

6. กรณีท่ีตองการโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแนบสําเนาหนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย พรอมเซน็ชื่อรับรองเอกสาร 

7. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

8. กรณีท่ีตองการนําเอกสารฉบับจริงเรียกรองกับบริษัทประกันอ่ืน กรุณาแจงดวยทุกคร้ัง 

 

• กรณีเรียกรองสินไหมทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

2. ใบรายงานแพทยผูตรวจรักษา 

3. แบบฟอรมการตรวจรักษาและผลการตรวจรางกายผูเอาประกัน 

4. กรณีอุบัติเหตจุราจร / สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจเกี่ยวกับคดี ไดรับรองสําเนาถกูตองจากเจาหนาท่ีตํารวจ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูเอาประกนั 

6. เอกสารประกอบอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม เชน ภาพถายอาการปจจุบัน, สําเนาประวัตกิารรักษา 

 

• กรณีเรียกรองสินไหมมรณกรรม 

 เอกสารผูเอาประกันภัย 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน ระบุการเกดิอุบัตเิหตุอยางละเอียด กรอกโดยผูรับประโยชน 

2. สําเนาบันทึกประจําวันตาํรวจเกีย่วกับคดี และผลการสรุปคดี รับรองสําเนาโดยรอยเวรเจาของคด ี

3. สําเนาใบมรณบัตร, สําเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสําเนาโดยหนวยงานท่ีออกให 

4. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมตํารวจ หรือสําเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยา ท้ัง

ดานหนาและดานหลังของรายงาน รับรองโดยหนวยงานท่ีออกให 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวติท่ีมีการจําหนาย “ตาย” รับรองสําเนาถูกตองโดยนาย

ทะเบียน 
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6. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 เอกสารผูรับประโยชน 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับประโยชนท่ีระบุในกรมธรรม (กรณีกรมธรรมระบุเปน 

“ทายาทตามกฎหมาย”) ใหแนบสําเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบาน ของบิดามารดาของผูเสียชีวติเพ่ิมเติมดวย) พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

2. สําเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผูเสียชีวิตมีการสมรส) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูรับผลประโยชนเปนเด็ก) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4. กรณีผูรับประโยชนเปนบริษัทฯ กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัทฯ รับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูจัดการบริษัทฯ 

พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับรอง 

5. กรณีผูรับผลประโยชนเปนบริษัทฯ และตองการมอบคาสินไหมใหแกทายาท กรุณาแนบสําเนาหนังสือจัดตั้งบริษัทฯ 

โดยระบุผูมีอํานาจในการมอบฉันทะ 

6. กรณีไมระบุผูรับประโยชน ตองแนบใบยื่นเร่ืองตอศาลเปนผูจัดการมรดกโดยมอํีานาจเจรจาและรับคาสินไหมทดแทน 

7. รูปถายงานฌาปนกจิศพ (ถาม)ี 

8. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 กรณีกรมธรรมไมระบุชือ่ 

1. ใบสมัครงาน 

2. ใบบันทึกเวลาการทํางาน 

3. ใบบันทึกการรับ-จายคางจาย 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากการเจรจายุติ ไดรับเอกสารครบถวน และ

รับผิดชอบได ท้ังน้ี   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหม 

 

ประกันภัยเดนิทาง (การเดนิทางไปตางประเทศ) 

เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยเดินทาง (การเดินทางไปตางประเทศ) 

 

 เอกสารประกอบทุกกรณี 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมประกันภัยเดินทาง 

2. ตารางการเดินทาง ตัว๋โดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เปนตน ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ 

3. ตารางกรมธรรมประกันภัย 

4. สําเนาหนังสือเดินทาง 

5. สําเนาหนาสมุดบัญชเีพ่ือโอนคาสินไหมทดแทน 

6. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 
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 เอกสารเฉพาะหมวด 

 เสียชีวติจากอุบัตเิหต ุ

1. ใบรับรองแพทย 

2. ใบมรณบัตร 

3. รายงานชนัสูตรพลิกศพและสําเนาบันทึกประจาํวันของตาํรวจ 

4. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน ของผูรับประโยชน 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 คารักษาพยาบาล *** กรุณานําสงเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย EMS เทาน้ัน *** 

1. ตนฉบับใบรับรองแพทย 

2. ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงคารักษาพยาบาล 

3. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 ความลาชาในการเดินทาง 

1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผูขนสงในความลาชาคร้ังน้ี พรอมระบุสาเหตุ วันและเวลาสําหรับเท่ียวบินเกาและ

ใหม  

2. หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีท่ีทําใหเกิดความลาชาน้ีขึ้น 

3. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 การพลาดการตอเท่ียวบิน 

1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผูขนสงในความลาชาคร้ังน้ี พรอมระบุสาเหตุ วันและเวลาสําหรับเท่ียวบินเกาและ

ใหม 

2. หนังสือยืนยันจาํนวนเงินท่ีสายการบินหรือผูขนสงไดจายใหกับผูเอาประกันภัยแลว 

3. ใบเสร็จสําหรับคาท่ีพัก คาอาหาร และคาเคร่ืองดื่มท่ีจําเปน 

4. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 การลาชาของกระเปาเดินทาง 

1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผูขนสง พรอมระบุวัน และเวลา สําหรับกระเปาเดินทางลาชา 

2. เอกสารนําสงกระเปาจากสายการบิน พรอมระบุวันและเวลา 

3. ใบเสร็จสําหรับเส้ือผา และเคร่ืองแตงกายท่ีจําเปน 

4. หนังสือยืนยันจาํนวนเงินท่ีสายการบินหรือผูขนสงไดจายใหกับผูเอาประกันภัยแลว 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 การสูญหายหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และ/หรือ ทรัพยสินสวนตัวภายในกระเปาเดินทาง / เงินสดและเช็ค

เดินทาง 

1. บันทึกประจําวันตํารวจ 

2. หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผูขนสงหรือผูจัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย 

3. ใบเสร็จรับเงินของทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหาย 

4. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากการเจรจายุติ ไดรับเอกสารครบถวน และ

รับผิดชอบได ท้ังน้ี   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหม 
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ประกันภัยสุขภาพ 

เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัยสุขภาพ 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล (กรอกขอมูลใหครบถวนโดยผูเรียกรอง) 

2. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ฉบับจริงเทาน้ัน 

3. ใบรับรองแพทย 

4. สําเนาบัตรประกัน พรอมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถกูตอง 

5. สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นชือ่รับรองเอกสารถูกตอง 

6. กรณีท่ีผูบาดเจ็บหรือผูเจ็บปวยเปนเด็ก กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) 

7. กรณีท่ีตองการรับคาสินไหมแบบโอนเงิน กรุณาแนบสําเนาหนาบัญชีธนาคาร พรอมเซ็นตชื่อรับรองเอกสารถกูตอง 

8. กรณีท่ีตองการรับคาสินไหมแบบแคชเชียรเช็ค กรุณาระบุท่ีอยูในการจัดสงเชค็ใหชัดเจน 

9. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 

ในกรณีท่ีทานนําสงเอกสารครบถวน การเจรจายุติ รับผิดชอบได และบริษัทฯ ไมตองการรองขอขอมูลใดๆ เพ่ิมเตมิในการ

พิจารณาใหความคุมครอง คาสินไหมของทานจะไดรับการดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 

 

ประกันภัยการขนสงสินคา 

เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัยการขนสงสินคา 

1. ตนฉบับกรมธรรม  

2. ตนฉบับใบตราสงทางเรือ หรือตนฉบับใบตราสงทางอากาศ 

3. รูปถายสินคา 

4. จดหมายเรียกรองไปยงัผูขนสง   

5. จดหมายตอบรับจากผูขนสง 

6. สําเนาใบกาํกับสินคา (Invoice)  

7. สําเนาใบแสดงปริมาณสินคา (Packing List ) 

8. ใบรับสินคาพรอมระบุหมายเหต ุ

9. รายงานสํารวจจากการทาเรือ/ทาอากาศยาน 

10. สําเนาเอกสารรับรองนํ้าหนักสินคา  

11. ใบเสนอราคาคาซอม  

12. จดหมายเรียรองคาเสียหายจากทาน      

13. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงวาสินคาเสียหาย (ถามี) 

14. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากท่ีไดรับเอกสารครบถวน การเจรจายตุิ และ

รับผิดชอบได ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหม 



14 
 

ประกันภัยความรับผิดผูขนสง 

เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัยความรับผิดผูขนสง 

1. จดหมายเรียกรองคาสินไหมทดแทนท่ีระบุมูลคาความเสียหาย 

2. ตนฉบับรายงานความเสียหาย ซึง่ออกโดยทาเรือ/ทาอากาศยาน 

3. ตนฉบับกรมธรรมประกันภัย 

4. ตนฉบับใบตราสง หรือรับรองสําเนาถูกตองโดยสายเรือ 

5. ใบกํากับสินคา (Invoice) กอนเกดิเหต ุ

6. ใบแสดงปริมาณสินคา (Packing List) 

7. ใบสงสินคา 

8. หนังสือสําแดงสินคาขาด/เกิน (ถามี) 

9. สําเนาจดหมายเรียกรองคาเสียหายไปยังสายเรือ และ/หรือ คูกรณี 

10. รายงานหรือหลักฐานตางๆ ท่ีเกีย่วกับความเสียหาย และ/หรือ สูญหาย 

11. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากท่ีไดรับเอกสารครบถวน การเจรจายตุิ และ

รับผิดชอบได ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหม 

 

ประกันภัยสวนงานเบด็เตล็ด 

เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัยสวนงานเบ็ดเตล็ด 

 

 เอกสารประกอบทุกกรณี 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมเบ็ดเตล็ด 

2. ภาพถายความเสียหาย 

3. ใบเสนอราคาหรือ ใบเสร็จคาซอมแซมความเสียหาย 

4. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 เอกสารประกอบการจายคาสินไหม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

1. สําเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัยพรองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. สําเนาโฉนดท่ีดิน 

4. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 กรณีนิติบุคคล 

1. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท 

2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ตามท่ีหนังสือรับรองบริษัทระบุไว 
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3. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 กรณีนิติบุคคลอาคารชุด  

1. สําเนาหนังสือแตตัง้ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 

2. สําเนาบัตรประชาชนของผูจดัการนิติบุคคล พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุด 

4. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 เอกสารประกอบการจายคาสินไหมเฉพาะหมวด 

 กรณีเกิดการโจรกรรม 

1. รายงานเหตกุารณการเกิดเหตุ พรอมชื่อผูพบเห็นเหตกุารณ 

2. สําเนาบันทึกประจําวัน 

3. ภาพถายความเสียหายโดยรอบ และ บริเวณจุดท่ีมีรองรอยงัดแงะการเขาออกสถานท่ีเอาประกันภัย 

4. เอกสารทางบัญชี หรือบัญชแีสดงทรัพยสิน 

5. รายการทรัพยสินท่ีสูญหาย และความเสียหายตอตัวอาคาร 

6. หนังสือทะเบียนเชาอาคาร และสัญญาวาจางบริษัทรักษาความปลอดภัย (ถามี) 

7. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน/รางกายของบุคคลภายนอก 

• ในกรณีความเสียหายเปนทรัพยสินท่ัวไป 

1. รายงานเหตกุารณความเสียหายของทรัพยสินบุคคลภายนอก 

2. ภาพถายของทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหาย 

3. บัตรพนักงาน หรือลูกจางของผูเอาประกันภัยท่ีกระทําการประมาทเลินเลอ หรือบกพรองตอหนาท่ี 

4. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

• ในกรณีความเสียหายเปนรถยนต 

1. รายงานเหตกุารณความเสียหายของทรัพยสินบุคคลภายนอก 

2. บัตรพนักงาน หรือลูกจางของผูเอาประกนัภัยท่ีกระทําการประมาทเลินเลอ หรือบกพรองตอหนาท่ี 

3. ในกรณีลูกคานํารถเขาซอมท่ีอูหรือศูนยซอม ใหทางอูหรือศูนยซอมประเมินราคาเบ้ืองตน และให Fax.ใบเสนอราคา

มายงับริษัทฯ กอนการจดัซอม ท่ีหมายเลข 0-2285-6375 

4. ใหทางอูหรือศูนยซอมถายรูปรถกอนและหลังซอม 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

• ในกรณีเกิดความเสียหายตอรางกายของบุคคลภายนอก 

1. ภาพถายแสดงบริเวณสถานท่ีเกดิอุบัติเหตตุอบุคคลภายนอก 

2. ภาพถายแสดงบริเวณท่ีรางกายของบุคคลภายนอกไดรับบาดเจ็บ 

3. ใบเสร็จคารักษาพยาบาล (ฉบับจริงเทาน้ัน) 
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4. ใบมรณะบัตรและใบชันสูตรศพ (กรณีเสียชวีิต) 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 กรณีเคร่ืองจักร/เคร่ืองใชไฟฟาหยุดทํางาน 

1. เอกสารตรวจสอบความเสียหายของเคร่ืองจกัรจากทางผูดูแล 

2. รายงานสรุปสาเหตคุวามเสียหายจากทางผูดูแล 

3. ตารางบํารุงรักษายอนหลัง 6 เดือน  

4. ภาพถายความเสียหายของเคร่ืองจักร หรืออุปกรณของเคร่ืองจกัรแตละชิ้นท่ีไดรับความเสียหาย 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากท่ีไดรับเอกสารครบถวน การเจรจายตุิ และ

รับผิดชอบได ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหม 

 

ประกันภัย SME ดี๊ ดี/SME มีกันไว 

 

เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัย SME ดี๊ ดี/SME มีกันไว 

 

 เอกสารประกอบการพิจารณาทุกกรณี 

1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน เอสเอ็มอี ดี๊ ดี/เอสเอ็มอี มีกันไว 

2. ภาพถายความเสียหาย 

3. ใบเสนอราคาหรือ ใบเสร็จคาซอมแซมความเสียหาย 

4. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 เอกสารอ่ืนๆ  

1. สําเนาบัตรประชาชน และ/หรือ หนังสือรับรองบริษัท 

2. รายงานการเกดิเหต ุ

3. รายงานวเิคราะหสาเหตคุวามเสียหาย 

4. รายการทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหาย 

5. เอกสารแสดงมูลคาทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหาย 

6. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากท่ีไดรับเอกสารครบถวน การเจรจายตุิ และ

รับผิดชอบได ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาสินไหม 

การทําจายคาสินไหมทดแทน 

 

การทําจายใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชน 
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• ตรวจสอบความถูกตองของชดุเอกสารวางบิล 

 การจายคาสินไหมทดแทนผูเอาประกันภัย 

 กรณีบาดเจ็บ 

- คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน 

1. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ตัวจริงเทาน้ัน 

2. สําเนาใบรับรองแพทย 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูบาดเจ็บ 

4. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 กรณีเสียชวีิต 

- เอกสารผูเสียชีวติ 

1. สําเนาใบมรณบัตร 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

- เอกสารผูรับประโยชน (ทายาทตามกฎหมาย) 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี 

4. สําเนาใบมรณบัตร กรณีท่ีทายาทตามกฎหมายเสียชวีิตแลว 

5. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

6. สัญญาประนีประนอมยอมความ 

7. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 กรณีทุพพลภาพถาวร 

1. สําเนาใบรับรองแพทย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

4. สัญญาประนีประนอมยอมความ 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

 การจายคาสินไหมทดแทนคูกรณี 

 กรณีบาดเจ็บ 

- คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน 

1. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ตัวจริงเทาน้ัน 

2. สําเนาใบรับรองแพทย 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูบาดเจ็บ 

4. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 
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- คาสินไหมทดแทน 

1. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ตัวจริงเทาน้ัน 

2. สําเนาใบรับรองแพทย 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูบาดเจ็บ 

4. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

5. สัญญาประนีประนอมยอมความ 

6. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 กรณีเสียชวีิต 

- เอกสารผูเสียชีวติ 

1. สําเนาใบมรณบัตร 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 

- เอกสารผูรับประโยชน (ทายาทตามกฎหมาย) 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี 

4. สําเนาใบมรณบัตร กรณีท่ีทายาทตามกฎหมายเสียชวีิตแลว 

5. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

6. สัญญาประนีประนอมยอมความ 

7. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 กรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

1. สําเนาใบรับรองแพทย 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

4. สัญญาประนีประนอมยอมความ 

5. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

 กรณีทรัพยสินเสียหาย 

1. ใบเสร็จรับเงินตวัจริง กรณีมีการสํารองจายกอน 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของทรัพยสินท่ีเสียหาย 

3. หนังสือรับรองบริษทัฯ กรณีเจาของทรัพยสินเปนนิติบุคคล 

4. สําเนาทะเบียนเจาบาน กรณีมีทรัพยสินของเจาบานเสียหาย 

5. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน 

6. สัญญาประนีประนอมยอมความ 

7. เอกสารอ่ืนๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพ่ิมเติม 

• ระยะเวลาท่ีใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน 
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- คาเสียหายเบ้ืองตน หลังจากการเจรจายุติ มเีอกสารครบถวน และรับผิดชอบได ไดรับเงินภายใน 7 วันนับแตวันท่ี

บริษัทฯ ไดรับการรองขอ 

- คาสินไหมทดแทนสวนเกินจากพ.ร.บ. หลังจากการเจรจายุติ มีเอกสารครบถวน และรับผิดชอบได ไดรับเงินภายใน 15 

วัน 

 

E-Banking Service 

 

ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการจายคาสินไหมทดแทนและบริการตางๆ ใหกับลูกคา และ/หรือ คูคา เชน คาสินไหมทดแทน คา

ซอมใหกับศูนยบริการและอูในเครือ คารักษาพยาบาล ภายใตระบบ E-Banking Transfer คือการโอนอัตโนมัติท่ัวประเทศ 

ขอดีของระบบ E-Banking Service 

• สะดวก 

• รวดเร็ว 

• ประหยัด  

• ลดตนทุน 

• แมนยํา 

 

การติดตามตรวจสอบเช็คคงคาง 

- บริษัทฯ มีการทําสรุปรายชื่อผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนท่ียังไมมารับเชค็ และติดตอเพ่ือแจงใหทราบ ท้ังทาง

โทรศัพทและไปรษณียลงทะเบียน เพ่ือขอรายละเอียดในการโอนเงินหรือออกเช็คจายอีกคร้ังหน่ึง ซึง่ถาหากไมสามารถ

ติดตอไดหรือไมมีผูรับไปรษณีย และเลยระยะเวลาแลว ก็จะรอนําสงกองทุนวินาศภัย ซึง่ฝายการเงินจะมกีระบวนการใน

การสอบทานขอมูลคาสินไหมทดแทนคางจายท่ีลวงพนอายคุวามระยะเวลา 2 ป เพ่ือนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัย

ตอไป 

        

1.5.2  วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กรณีมขีอพิพาทหรือเร่ืองรองเรียน 

ชองทางตดิตอสํานักงานใหญ ลูกคาสัมพันธ และหนวยงานรับเร่ืองรองเรียน 

ที่อยู:     อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เวลาทําการสํานักงานใหญ:      วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 17.00 น. (หยดุทุกวันหยุดนักขตัฤกษ) 

เวลาทําการแผนกลูกคาสัมพนัธ:         วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30-18.30 

       วันเสาร  เวลา 09.30-18.00 

        โทรศัพท:    0 2118 8111 

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

        อีเมล:              axathai@axa.co.th 

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

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

 

2.  กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการ

ตามกรอบและกระบวนการดังกลาว 

 

2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับหลัก

บรรษัทภิบาลท่ีมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไดนํากรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ

กระบวนการควบคุมภายในท่ีเปนไปตามแนวปฎิบัติ โครงสราง คุณสมบัติ และขอพึงปฎิบัติท่ีดีของกรรมการ บริษัท

ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) มากําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเน่ืองจากเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะชวยสงเสริมการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจท่ียั่งยืนและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังถึงไดตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และ

ระมัดระวัง อันจะนําไปสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจประกันภัย และบรรลุเปาหมายสําคัญในการกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูถือหุน ผูลงทุน พนักงาน บุคลากร ผูเอาประกันภัย ผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 

ตลอดจนสังคมและชุมชนโดยรวมอยางท่ัวถึง  

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดกําหนดนโยบายให

คณะผูบริหารติดตามและรายงานขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคูมือจรรยาบรรณของ

บริษัทฯ ใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีอาจมี

การเปล่ียนแปลงไปในอนาคตโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณและมีแนวปฏิบัติอัน

เปนมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1.  กํากับดูแลใหมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมองคกรในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย

สุจริต  ขอพึงปฏิบัติท่ีดีของกรรมการและพนักงาน มีสภาพการทํางานท่ีเปนธรรม นานับถือ รวมถึงการส่ือสารให

ผูเกี่ยวของไดทราบและพึงปฎิบัติตามเพ่ือใหการปฎิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ  

2.  พิจารณากําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหฝายบริหารนําไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการทบทวน

ประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมและรายงานไวในรายงานประจําปรวมถึงการ

บันทึกรายงานตางๆใหถูกตองครบถวนและรายงานสถานะทางการเงินอยางโปรงใสตลอดจนจัดทํารายงาน

อธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินไวในรายงานประจําป 

3.   ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบท่ีเหมาะสม สามารถ

ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม 

4.    พิจารณาความเหมาะสม ใหคําแนะนําและอนุมัติวิสัยทัศน กลยุทธ ตลอดจนเปาหมายการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ท่ีนําเสนอโดยฝายบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน การแขงขันทางการคา

อยางเปนธรรม รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5.    ดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีมี

ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการใหญ เปนหัวหนาคณะผูบริหารระดับสูง 
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เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ และแยก

ผลประโยชนของบริษัทฯและผลประโยชนสวนตนออกจากกัน 

6.   พิจารณาความเหมาะสมในการแตงตั้งและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการยอยอัน

ประกอบไปดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการลงทุน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน มิใหเกิดผล

ประโยชนทับซอน 

7.   พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการตั้งสํานักงานสาขาหรือเลิกสํานักงานสาขา ตามท่ีฝายบริหาร

นําเสนอ 

8.   ดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับและมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตลอดรวมถึง

การใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกหนวยงานในการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณ ตรงเวลาและสามารถ

ตรวจสอบได 

 

2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายธนชัย ธนชัยอารีย กรรมการอิสระ 

นายกอบศักดิ์ ดวงด ี กรรมการอิสระ 

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน กรรมการอิสระ 

นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการอิสระ 

นางเซนฮัง ซินดี้ ทง กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 

นายโคลด ปแอร เซนย กรรมการบริหาร 

นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร กรรมการบริหาร 

 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

- ควบคมุดูแลบริษัทรวมถงึทิศทางของกลยุทธในการบริหารธุรกิจ  
- พิจารณาทบทวนและอนุมัตแิผนการดาํเนินงานท่ีคณะผูบริหารไดจัดทําขึ้น เชน แผนกลยุทธ และแผนกลยุทธ 3 ป 

ประกันภัยสุขภาพ  
แมททิว จีน เกเบรียล กีรัด 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
โคลด ปแอร เซนย 

บริหารทรัพยากรบุคคล 
ไฉไล หงสลดารมภ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โกวินด ซูบาส สามันต (รักษาการแทน) 

กฎหมายและการกํากับดูแล 
บุณฑริกา สมบูรณทรัพย 

การตลาด 
สุรีรัตน โมฬีชาต ิ

ตัวแทนและกิจการสาขา 
ฉัตรชัย เขียวทอง 

บริหารพันธมติรทางธุรกิจ 
ปวีณา ศรีสุวรรณ 

พิจารณารับประกันภัย 
สมชัย ตรงวิศาลพัฒนา 

ปฏิบตักิาร 
สมเจต ขุนศรีอุเชนทร 

กลยุทธองคกร 
หทัยนันท เกียรติเฟองฟ ู

ปรับปรงุประสิทธิภาพระบบงาน 
โกวินด ซูบาส สามันต 

บริหารความเสี่ยง 
นิชารา แอนดรูว ซามาราตุงกา 

บัญชีและการเงิน 
ชญณา ศิริภิรมย 

นวตกรรม 
มัลลิกา อัศวโชค 
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- ตรวจสอบผลการปฏิบัตงิานตามแผนการดําเนินงานท่ีไดอนุมัต ิ
- ตรวจสอบอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท 
- จัดตัง้และควบคุมดแูลการควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบให

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
- มอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหแกคณะผูบริหาร 
- ทําหนาท่ีตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 
- พิจารณาและอนุมัตินโยบายอ่ืนใดท่ีหนวยงานภาครัฐกาํหนดใหบริษัทจัดทํา 
- พิจารณาและเห็นชอบในเร่ืองงบการเงินของบริษัท  
- พิจารณาและประกาศในเร่ืองของเงินปนผลสําหรับผูถือหุน 
- รับทราบรายงานตางๆของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับการเงินและผลการดําเนินงานจากฝายบริหารตามเปาหมายท่ีได

กําหนดไว 
- ทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร 

 

ผูบริหารบริษัท 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายโคลด ปแอร เซนย Chief Executive Officer 

นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร Chief Operations Officer 

นางชญณา ศิริภิรมย Chief Financial Officer 

นางไฉไล หงสลดารมภ Chief Human Resources Officer 

นายฉัตรชัย เขียวทอง Chief Agent and Local Broker Officer 

นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ Chief Partnership Officer 

นายสมชัย ตรงวิศาลพัฒนา Chief Underwriting Officer 

นายแอนดรูว นิซารา ซามาราตุงกา Chief Risk Officer 

นางสาวสุรีรัตน โมฬีชาติ Chief Marketing Officer 

นายแมททิว จีน เกเบรียล กีรัด Chief Health Officer 

นายโกวินด สามันต Head of Efficiency 

นางหทัยนันท เกียรติเฟองฟู Head of Corporate Strategy 

นางสาวมัลลิกา อัศวโชค Head of Innovation 

      

2.4 คณะกรรมการชุดยอย  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายธนชัย ธนชัยอารีย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายกอบศักดิ์ ดวงด ี กรรมการตรวจสอบ 

นางเซนฮัง ซินดี้ ทง กรรมการตรวจสอบ 
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บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองพิจารณาและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหัวขอดงัตอไปน้ีอยางนอยปละคร้ัง

หรือตามความเหมาะสม 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การบริหารความเส่ียง รวมถงึการควบคมุภายใน 

เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนและใหความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท และกรอบการบริหารความเส่ียง ดงัน้ันคณะกรรมการตรวจสอบจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1.1 หารือกับฝายบริหารของบริษทั เกี่ยวกับกรอบการประเมินและบริหารความเส่ียงของบริษัท ฯ ผลการประเมินความ

เส่ียงท่ีไดดาํเนินการแลว และขั้นตอนการบริหารจัดการท่ีไดดาํเนินการเพ่ือตดิตามวาความเส่ียงดงักลาวยังคงอยูในความ

ระดับเส่ียงท่ีบริษัทตั้งไว ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไมมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดความเส่ียงและไมตอง

ตรวจสอบหรือพิจารณาระดับความเส่ียง 
1.2 ทบทวนรายงานการจัดการเกี่ยวกับความคืบหนาใด ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเส่ียงหรือการดําเนินงานของ

บริษัทอยางมีนัยสําคัญ และรองขอรายงานจากฝายบริหารเกี่ยวกบัพัฒนาการดังกลาวเปนคร้ังคราวตามความเหมาะสม 
1.3 พิจารณาการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียงรวมถึงจุดออนหรือ

ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีถูกเปดเผยจากการสืบสวนสาเหตุท่ีอยูเบ้ืองหลังเหตุการณตางๆ เชน การทุจริตภายใน การดําเนินการ

ทางกฎหมายท่ีสําคัญ และรายงานความลมเหลวในการปฏิบัตงิาน รวมท้ังผลการตรวจสอบท่ีดาํเนินการโดยหนวยงาน

ตางๆ เชน หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก หนวยงานท่ีดแูลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ หนวยงาน

ท่ีทําหนาท่ีควบคุมการจดัการ และหนวยงานท่ีกาํกับดูแล 

 
2. งบการเงินและขั้นตอนในการรายงาน 

เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานผลการดําเนินงานท่ีเปดเผยตอสาธารณชน

และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัท 

2.1 ทบทวนงบการเงนิฉบับรางเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษทัใหพิจารณาคุณภาพและความชดัเจนของขอมูล โดย

จะตองพิจารณาในเร่ืองดงัตอไปน้ี 
ก) นโยบายหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีสําคัญ และการเปล่ียนแปลงใด ๆ 

ข) การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ค) การตัดสินใจท่ีสําคัญซึ่งตองใชองคประกอบสําคัญในการตัดสินหรือการประมาณการท่ีสําคัญ 

ง) การรักษาและการเปดเผยขอมลูธุรกรรมท่ีซับซอนและ / หรือผิดปกติท่ีเกดิขึ้นใหมในระหวางงวด 

จ) การปรับเปล่ียนท่ีสําคัญใด ๆ ท่ีเกิดจากการตรวจสอบภายนอกหรืออ่ืน ๆ  
ฉ) ขอจํากดัใดๆ หรือการใดๆท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หรือขอกําหนด ขอบังคับ และ/หรือกฎหมายใด ๆ ท่ี

เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 

ช) เร่ืองอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงจากผูสอบบัญชขีองบริษัท 
2.2  พิจารณาผลและขั้นตอนของ การไดรับ การเก็บรักษาและการตรวจสอบ ขอรองเรียนท่ีสําคัญเกี่ยวกับการบัญชีการ 

ควบคมุภายในเกีย่วกับการรายงานทางการเงิน หรือประเด็นดานการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทไดรับทราบ 
 
3. ผูตรวจสอบบัญชภีายนอก 
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เพ่ือใหคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเปนอิสระของผูสอบบัญชีของ 

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะตอง 

3.1 พิจารณานโยบายและขั้นตอนของบริษัทท่ีเกี่ยวกับผูสอบบัญชีภายนอก ในสวนท่ีเกีย่วกับความเปนอิสระและการ

ควบคมุคุณภาพ และไดรับการยนืยันวาผูสอบบัญชีภายนอกมคีณุสมบัติเชนวาน้ัน  

3.2  ทบทวนแผนการปฏิบัตงิานท่ีมอบหมายใหแกผูสอบบัญชีภายนอก รายงานประจาํป และรายงานท่ีเกี่ยวกับปญหา

และขอ เสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
3.3  ตรวจสอบการตรวจสอบงบการเงินรายปและงบการเงินรวมตามกฎหมาย 

3.4 แจงใหคณะกรรมการบริษัททราบถึงผลการตรวจสอบตามกฎหมายและอธิบายไดวาการตรวจสอบตามกฎหมายมี

สวนชวยใหรายงานทางการเงินมคีวามสมบูรณอยางไร และคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในกระบวนการน้ีอยางไร 

3.5 ทบทวนและตรวจสอบความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

3.6 ทบทวนและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกเพ่ือใหบริการอ่ืนท่ีไมเกีย่วกับการ

ตรวจสอบ ภายหลังจากท่ีไดวเิคราะหวาจะสงผลกระทบตอความเปนอิสระ และความปลอดภัยของผูสอบบัญชี 
3.7 พิจารณานโยบายของบริษัทท่ีเกี่ยวกับการใหบริการท่ีไมเกีย่วกับการตรวจสอบบัญชแีละการนํานโยบายดังกลาวมา

ใช และใหคําแนะนําอยางสม่าํเสมอแกคณะกรรมการวาควรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสวนใดของนโยบายน้ี 

3.8 ทบทวนรายละเอียดคาตอบแทนท่ีบริษัทชําระใหแกผูสอบบัญชี 

3.9 พิจารณาการแตงตั้ง การแตงตั้งอีกคร้ัง การถอดถอน หรือการลาออกของผูสอบบัญชีภายนอก และดูแลกระบวนการ

คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเสนอแนะการแตงตั้ง การแตงตัง้อีกคร้ัง หรือการถอดถอนตอคณะกรรมการบริษัท 

3.10 ทบทวนรายงานเพ่ิมเติมจากผูสอบบัญชีและรวมถงึการแถลงความเปนอิสระดวย 
 
4. หนวยงานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือใหคณะกรรมการใหความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน

ของบริษัท ฯ 

4.1 สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวกับกลยุทธและความเส่ียง

ของบริษัท รวมถึงการควบคมุดูแลใหมั่นใจไดวาไมมีขอจํากดัทางดานการบริหารจดัการ  

4.2 พิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรสําหรับหนวยงานตรวจสอบภายใน (ท้ังงบประมาณทางการเงินและการ

ฝกอบรมทักษะ) ในกรอบความเส่ียงและการควบคมุของกลุมบริษทั 

4.3 ทบทวนผลการตรวจสอบท่ีสําคัญของหนวยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเหมาะสมของการตอบสนอง

ของฝายบริหาร 

4.4 ทบทวนรายงานประจําไตรมาสเกี่ยวกับการแกไขปญหาของการตรวจสอบภายใน และขอคําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

การจดัการปญหาท่ีมีความสําคญัสูงท่ีเลยกาํหนดการแกไขมาแลว ในกรณีท่ีจาํเปน 

4.5 สอบทานการปฏิบัตงิานของหนวยงานตรวจสอบภายใน และจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในเปนระยะ 

4.6 พิจารณาการแตงตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลาออก และการถอดถอนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

รวมกับหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของภูมิภาคเอเชีย 
 
5. หนาท่ีอ่ืนๆ  
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5.1 ดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วของกับขอกาํหนดในการใหบริการน้ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทรองขอ 

5.2 ประเมินความเพียงพอของขอกําหนดในการใหบริการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาํทุกป โดยขอให

คณะกรรมการอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงหากวาจําเปน 

5.3 ทบทวนผลการดาํเนินงานของตนเองและยืนยันวามีการทําหนาท่ีท้ังหมดท่ีกําหนดไวในขอกําหนดในการใหบริการน้ี

เปนประจําทุกป 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายโคลด ปแอร เซนย Chief Executive Officer 

นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร Chief Operations Officer 

นางชญณา ศิริภิรมย Chief Financial Officer 

นางไฉไล หงสลดารมภ Chief Human Resources Officer 

นายฉัตรชัย เขียวทอง Chief Agent and Local Broker Officer 

นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ Chief Partnership Officer 

นายสมชัย ตรงวิศาลพัฒนา Chief Underwriting Officer 

นายแอนดรูว นิซารา ซามาราตุงกา Chief Risk Officer 

นายโกวินด ชูบาส สามันต Head of Information and Technology (Acting) 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

- ทบทวนและอนุมัติกรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงและแผนธุรกิจ 3 ป และระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดอยาง

นอยทุกป 

- ดูแลใหการบริหารความเส่ียงในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ภายใตระดับความเส่ียงท่ียอมรับได 

- ทบทวนและติดตามความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีสาระสําคัญ รวมท้ังพิจารณาแผนปองกันควบคุม

ความเส่ียงใหมีความเพียงพอ  

- สงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองคกร 

 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายโคลด ปแอร เซนย Chief Executive Officer 

นางชญณา ศิริภิรมย Chief Financial Officer 

นางสาวมาริสา หลอรุงโรจน Head of Finance & Accounting 

นายยฟุี เฟง  ผูแทนของ Group Chief Investment Officer 

นายแอนดรูว นิซาลา ซามาราตุงการ Chief Risk Officer 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

- ทบทวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนสําหรับพอรตการลงทุนท้ังหมดอยางสม่ําเสมอ 

- ทบทวนการลงทุนท้ังหมดท่ีอยูภายใตกรอบกระบวนการอนุมตัิการลงทุน 
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- ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของสินทรัพยและหน้ีสิน และทบทวนแนวทางการตัดสินใจ

เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน 

- ติดตามความเส่ียงทางการเงินและการปฏิบัติตามกรอบการทํางานและขอ จํากัด ดานความเส่ียงของกลุมบริษัท

แอกซา 

- ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน และกลยุทธการลงทุนและตรวจสอบใหแนใจวาการลงทุนท้ังหมดเปนไปตาม

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

- ติดตามเงินกองทุน และอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท 

- การอนุมัติแผนการลงทุน และประมาณการรายไดจากการลงทุน 

 

              2.4.4 คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายโคลด ปแอร เซนย Chief Executive Officer 

นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร Chief Operations Officer 

นางชญณา ศิริภิรมย Chief Financial Officer 

นายฉัตรชัย เขียวทอง Chief Agent and Local Broker Officer 

นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ Chief Partnership Officer 

นายสมชัย ตรงวิศาลพัฒนา Chief Underwriting Officer 

นางสาวสุรีรัตน โมฬีชาติ Chief Marketing Officer 

นางสาวบุณฑริกา สมบูรณทรัพย Head of Legal & Compliance 

นางหทัยนันท เกียรติเฟองฟู Head of Corporate Strategy 

นายโกวินด ชูบาส สามันต Head of Information and Technology (Acting) 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

- อนุมัติกรอบแนวคิดโครงการ ซึ่งประกอบดวยหลักการและเหตุผล ขอบเขต กลุมเปาหมาย โอกาสทางการตลาด 

สถานการณ คูแขง โอกาสเขาถึงปญหา/อุปสรรค ขอจํากัด       

- อนุมัติใหดําเนินการผลิต/ติดตั้ง โดยประเมินความเปนไปไดของโครงการโดยละเอียด 

- อนุมัติส่ือการขายและกระบวนการขาย  

- ติดตามและการปรับปรุงหลังจากการขายผลิตภัณฑ โดยศึกษาจากรายงานและวิเคราะห เพ่ือใหรับทราบปญหา

อุปสรรคไมวาจะเปนดานพัฒนาผลิตภัณฑการบริหารจัดการและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือเพม

ประสิทธิภาพใหสามารถตอบโจทยกับความตองการของลูกคาไดโดยสามารถเสนอแผนเพมเติมหากจําเปนเพ่ือปดชอง

วางหรือปญหาท่ีตรวจพบ 

 

2.4.6 คณะกรรมการชี้ขาดเร่ืองรองเรียน 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร Chief Operations Officer 

นายฉัตรชัย เขียวทอง Chief Agent and Local Broker Officer 

นางสาวสุรีรัตน โมฬีชาติ Chief Marketing Officer 

นางสาวบุณฑริกา สมบูรณทรัพย Head of Legal & Compliance 
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นายยิ่งพงศ โภคานันท Head of Claims 

นางสาวณิชรัตน มหารักขกะ Head of Customer Services 

นายชูเกียรติ ถนอมบุญชัย Call Center Manager 

นายพิริยศักดิ์ วงเวียน Complaint Resolution Representative 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

- พิจารณาขอรองเรียนและดาํเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทดานการประกันภัยหรือความบกพรองท่ีมาจากผลิตภัณทหรือ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

- ลงมติผลการพิจารณาขั้นสุดทายกรณีขอรองเรียนท่ีซับซอน หรือ ขอรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับจาํนวนเงินชดเชยท่ีมี

จํานวนคอนขางสูง และการวเิคราะหปจจยัตางๆท่ีกอทําใหเกดิขอรองเรียน 

 

2.5 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร  

บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหารของบริษัท เปนไปตามนโยบายของ

กลุมแอกซา โดยจะสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติ ความรูและประสบการณในดานการทําธุรกิจทางดานการประกันภัยมาทําหนาท่ี 

 

2.6 นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration Policy)   

บริษัทมีการกําหนดนโยบายคาตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร โดยจะประกอบไปดวย  

(1) การปฏิบัติตามคูมือคาตอบแทนของกลุมแอกซาในระดับทองท่ีอยางสมควรและตอเน่ือง (รวมถึงการปรับปรุง

ขั้นตอนการทบทวนเงินเดือนประจําปอยางตอเน่ือง)  

(2) ทบทวนการตอบแทนพนักงานในระดับผูบริหารเพ่ือท่ีการจายคาตอบแทนจะไดสะทอนถึงความสําเร็จรายบุคคล

และประสิทธิภาพโดยรวม ขณะเดียวกันจะตองเปนไปตามความตอเน่ืองของตลาดและความยุติธรรมดวย 

 

3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรัพย  และหนีส้นิ 

(Asset Liability Management : ALM)  

   

3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM)  

  

บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมุงมั่นและใหความสําคัญตอการบริหารความเส่ียงตอองคกรจึง

ไดกําหนดนโยบายใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรอยางเปนระบบและครอบคลุมความเส่ียงในทุกๆ

ดานเน่ืองจากเปนธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจสําหรับความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงสําหรับลูกคาเปนหน่ึงในการ

ดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท การบริหารความเส่ียงเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพจะชวยเสริมสรางชื่อเสียง และกอใหเกิด

โอกาสเพ่ือใหธุรกิจเติบโตอยางมีกําไรและยั่งยืน บริษัทจึงตระหนักถึงความจําเปนของวัฒนธรรมความเส่ียงเชิงบวก 

เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายการบริหารความเส่ียงใหแข็งแกรงและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
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บริษัทไดจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงขึ้น ภายใตกรอบการบริหารความเส่ียงของกลุมบริษัทแอกซาภูมิภาค 

(AXA Asia) และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ือง 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการ ความเส่ียงของบริษัทประกันวินาศ

ภัย พ.ศ. 2560 โดยมีนโยบายเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเส่ียง ดังมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี   

 1. โครงสรางองคกร (Organization Structure)  

บริษัทไดจัดโครงสรางบริษัทและขอบเขตความรับผิดชอบเปนไปตามปราการสามดาน (Three lines of defense) ดังน้ี 

ปราการดานท่ี 1 (1st line of defense) - ผูบริหารและพนักงาน (Management and Staff) มีหนาท่ีรับผิดชอบการ

ดําเนินงานและตัดสินใจประจําวนั และรับผิดชอบเบ้ืองตนในการควบคุมดแูลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ (เจาของ

ความเส่ียง: Risk owner) 

ปราการดานท่ี 2 (2nd line of defense) - หนวยงานบริหารความเส่ียงและกํากับดูแล (Risk & Compliance) มีหนาท่ี

พัฒนา ประสานงานและติดตามผลการความคุมความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพ (กํากับดูแลความเส่ียง: Risk oversight) 

ปราการดานท่ี 3 (3rd line of defense) – หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีประเมินประสิทธิภาพการบริหารความ

เส่ียงอยางเปนอิสระ (ตรวจสอบความเส่ียง: Risk Assurance) 

2. โครงสรางการบริหารความเส่ียง (Risk Management Structure) 

บริษัทแตงตั้งหัวหนาหนวยงานบริหารความเส่ียง (Chief Risk Officer: CRO) เพ่ือดูแลหนวยงานบริหารความเส่ียงและ

เปนสมาชิกของคณะผูบริหารบริษัท (Executive Committee) ซึ่งขึ้นตรงตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร (Chief Executive 

Officer: CEO) และหัวหนาหนวยงานบริหารความเส่ียงภูมิภาค (Regional CRO) หัวหนาหนวยงานบริหารความเส่ียง

มีหนาท่ีอํานวยความสะดวก และติดตามผลการบริหารความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนเลขานุการของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง (LRC) รายงานความเส่ียงสําคัญตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงภูมิภาค (Regional 

Risk Committee: RRC) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทุกไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท (Board of Directors) อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

3.  การบริหารความเส่ียงองคกร (Enterprise Risk Management) 

3.1 ประเภทและกระบวนการดานความเส่ียง (Definition and Process) 

ความเส่ียง หมายถึงความเปนไปไดท่ีจะเกดิผลกระทบดานลบกับบริษัท ท้ังในดานการเงิน ผลการดําเนินงาน

, และหรือดานชื่อเสียง  

ประเภทความเส่ียงแบงออกเปน 4 ประเภทหลักดังน้ี 

1. ความเส่ียงทางดานการเงิน ประกอบดวยความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดานเครดิต 

(Credit Risk) และความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

2. ความเส่ียงดานการประกันภัย (Insurance Risk) ประกอบไปดวย ความเส่ียงดานเบ้ียประกันภัย 

(Premium risk) ความเส่ียงดานเงินสํารอง (Reserve risk) และความเส่ียงดาน มหันตภัย (Catastrophe 

risk) 

      3. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

      4. ความเส่ียงดานอ่ืน (Other Risks) 
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3.2. ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) 

บริษัทจัดทํากรอบระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดโดยมวีัตถุประสงคเพ่ือใหมั่นใจวาการกาํกับดูแล การรายงาน 

ขอบเขตและกระบวนการตัดสินใจมีความเหมาะสม กรอบระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดเปนไปตามท่ีสวนงาน

ภูมิภาค (Regional Risk management) กาํหนด และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจํา

ทุกป  

3.3 กระบวนการประเมินความเส่ียงประจาํป (Annual Risk Assessment Process) 

บริษัทจัดการประเมินความเส่ียงเปนประจําทุกป เพ่ือปรับปรุงสถานะความเส่ียง (risk profile) และทะเบียน

ความเส่ียง (risk register) ของแตละหนวยงาน โดยรายงานความเส่ียงสําคัญจะถูกอนุมัติโดยผูบริหาร และ

นําเสนอผลการปรับปรุงตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกไตรมาส รวมถึงรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงภูมิภาค คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

เทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงและระบุระดับความเส่ียงเปนไปตามท่ีหนวยงานความเส่ียง

ภูมิภาคกาํหนด โดยใชตารางประเมินผลกระทบความเส่ียง (Severity Assessment Table)  ตารางโอกาส

เกิดความเส่ียง (Likelihood Table) และตารางจัดลําดับความเส่ียง (Risk Matrix) ในการจัดลําดับความเส่ียง

เพ่ือพิจารณาความเส่ียงสําคัญของบริษัท 

3.4 การรายงานความเส่ียงสําคญัและการตดิตาม (Key Risk Reporting and Monitoring) 

โครงสรางการรายงานและติดตามความเส่ียงสําคัญ จัดทําเพ่ือสรางความมั่นใจวาคณะกรรมการผูบริหาร

ไดรับความมั่นใจวาความเส่ียงมกีารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. การบริหารความเส่ียงจากกจิกรรม 

นอกจากพิจารณาความเส่ียงตามประเภทแลว การพิจารณาความเส่ียงจากกิจกรรมไดถูกคํานึงถึงเพ่ือใหมั่นใจวาทุก

กิจกรรมมีการจัดการและควบคุมอยางเพียงพอ 

4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑภายใตฝายการตลาด มีหนาท่ีประสานงานและทบทวน

ผลิตภัณฑ รวมถึงมีหนาท่ีเสนอตอ คปภ. หรือหนวยงานภูมิภาคเพ่ืออนุมัติกอนวางจําหนาย  

4.2 การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย หนวยงานคณิตศาสตรประกันภัย มีหนาท่ีจัดทําราคา ทดสอบผลกําไร 

การตั้งสํารองและการบริหารเงินสํารอง การจัดการผลการดําเนินงานและการประกันภัยตอ  

4.3 การพิจารณารับประกันภัย บริษัทจัดทําคูมือรับประกันภัยสําหรับแตละผลิตภัณฑและทบทวนอยางนอย

ทุกปหรือตามความจําเปน รวมถึงการกําหนดระดับขั้นอนุมัติสําหรับพนักงานแตละระดับและตาม

ประสบการณ ผลการดําเนินงานถูกตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ นโยบายการพิจารณารับประกันภัยถูกจัดทําขึน้

ใหเปนไปตามกลยุทธบริษัท  

4.4 การจัดการสินไหม หนวยงานจัดการสินไหมมหีนาท่ีจัดการสินไหม โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในและ

หนวยงานคณิตศาสตรประกันภัยตรวจสอบและทบทวนความถูกตองของการจายสินไหม การตั้งสํารอง และ

การเรียกคืนคาสินไหม  

4.5 การประกันภัยตอ นโยบายประกันภัยตอไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานกลุมแอกซา และประกาศ คปภ. เร่ือง

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยตอของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 และมกีารทบทวน

ทุกปเพ่ือใหมั่นใจวามีการจัดทําอยางเหมาะสม สะทอนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมและนโยบาย

บริษัท  
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4.6 การตั้งสํารอง บริษัทตั้งสํารองเปนไปตามมาตรฐานกลุมแอกซา และประกาศนายทะเบียน (คปภ.) เร่ือง

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตรประกันภัยเกี่ยวกับการประเมินมูลคาสํารอง

ประกันภัย สําหรับการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง พ.ศ. 2557  

4.7 การบริหารเงินกองทุน บริษัทมีการติดตามอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอ และ

คํานวณเปนไปตามท่ี คปภ. กําหนด  

4.8 การเก็บเบ้ียประกันภัย หนวยงานการเงินมีหนาท่ีจัดเก็บเบ้ียประกันภัย ติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงานและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและรายงานตอผูบริหารอยางสม่ําเสมอ   

4.9 การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน หนวยงานลงทุนมีหนาท่ีจัดการการลงทุนประจําวันและมีการ 

กํากับดูแลท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีรวมถึงการติดตามการลงทุนและจัดทํามาตรการลดความเส่ียงหากจําเปน 

รายงานการลงทุนและขอมูลสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการลงทุน (LMIC) 

 4.10 การประเมินมูลคาสินทรัพยและหน้ีสิน หนวยงานการเงนิมีหนาท่ีดูแลใหการประเมินมลูคาสินทรัพยและ

หน้ีสินมีความเพียงพอท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ท้ังน้ีรวมถึงการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและ

ขอมูลสําคัญตอคณะกรรมการลงทุน (LMIC). 

 

5. การจัดการระบบสารสนเทศ 

หนวยงานระบบสารสนเทศมีหนาท่ีดูแลการจัดการระบบสารสนเทศและการปองกันในภาพรวม ซึง่รวมถึงการกาํกับ

ดูแล, สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย, ควบคุมการเขาถงึ, การจัดเก็บและสํารอง, ระบบเครือขาย และการส่ือสาร

กับบุคคลากรในบริษัท หนวยงานสารสนเทศจะทํางานประสานกบัหนวยงานบริหารความเส่ียงเพ่ือประเมินความเส่ียง

สําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยางนอยปละคร้ัง  

 

    

3.2 การบริหารสินทรัพยและหนี้สนิ (Asset Liability Management : ALM) 

กรุณาศึกษารายละเอียดการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน รวมถึงเกณฑ และนโยบายในการตัดสินใจ ในการจัดการดาน

การบริหารสินทรัพยฯ ในหัวขอเร่ืองนโยบายการลงทุนของบริษัท ในขอ 6. 

               

ท้ังน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2560 ป 2559 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 

สินทรัพยลงทุน  

(Total Investment Assets) 

4,098.56 4,133.39 3,384.59 3,431.63 

สินทรัพยสภาพคลอง 

(Total Liquid Assets) 

4,098.93 4,133.75 3,384.93 3,431.97 

หน้ีสินรวม 4,201.67 4,198.81 4,793.36 4,911.73 

หน้ีสินตามสัญญาประกันภัย 3,876.35 3,878.89 4,473.16 4,596.80 

 

หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการ

กํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชน

ตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 

 

 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัท 

การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุก

ตัวจากการรับประกันภัย 

  

4.1 การรับประกันภัยเชงิพาณิชย 

4.1.1 บริษทัฯ ไดประเมินความเส่ียงในการรับประกันภัยทรัพยสินในเชงิปริมาณและคุณภาพโดยเนนรับประกันภัย

ท่ีมีความเส่ียงต่าํถงึปานกลางและตรวจสอบตดิตามผลการรับประกันภัยทุก ๆ เดือนอยางใกลชิด 

4.1.2 บริษัทฯ วเิคราะหและประเมินความเส่ียงสูงสุดท่ีสามารถจะรับประกันภัยตอหน่ึงเหตุการณภัยพิบัติหรือม

หันตภัยโดยไมกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ ท่ี 25 ลานบาท 

 

 4.2 การรับประกนัภัยตอ  

4.2.1 บริษทัฯ ดาํเนินการจดัสรรการประกันภัยตอโดยคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอท่ีมีสถานะภาพทางการเงินท่ี

มั่นคงและไดรับการจัดอันดับจากสถาบันจดัอันดับ กลาวคือ S&P, Ambest, Moody เปนตน นอกจากน้ียังได

กระจายความเส่ียงไปยงับริษัทรับประกันภัยตอหลาย ๆ แหงเพ่ือลดความเส่ียงของการกระจุกตัว 

 

 4.3  การรับประกันภัยรายยอย 

4.3.1 จัดทําคูมือรับประกันภัย (Underwriting Guidelines) ใหเปนไปตามนโยบายบริษัทโดยแยกตามแตละ

ประเภทความเส่ียง รวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของผูพิจารณาประกันภัย กรณี

ความเส่ียงเกินขอบเขตท่ีกําหนด จะถูกอนุมัติโดยผูบริหารในระดับสูงขึ้นไป  

4.3.2 จัดทําระดับขั้นอนุมัติ (Underwriting Authorities) สําหรับพนักงานแตละคนตามตาํแหนง ตาม

ประสบการณ ตามประเภทความเส่ียง และความเส่ียงภัยพิบัต  

4.3.3 กรณีประกันภัยทรัพยสิน การพิจารณาประกันภัยจะตองเปนไปตามคูมอื Fire Acceptance Limit Oversea 

(FALO)  

4.4.4 จัดทําระดับความเส่ียงรวมสําหรับภัยธรรมชาติ เพ่ือควบคุมความเส่ียงสูงสุดตามพ้ืนท่ีเส่ียง  

4.4.5 มีการตรวจสอบทรัพยสินกอนรับประกันภัย ระบุระดับความเส่ียงโดยใชเทคนิคความเส่ียง การติดตามและ

ปรับปรุงการปองกันทรัพยสินของลูกคา ซึ่งกาํหนดอยูในคูมือรับประกันภัย  

4.4.6 ประกันภัยตอกับบริษัทท่ีมสีถานะการเงินมั่นคงและระดับการจัดลําดับเปนไปตามคูมือรับประกันภัย  

4.4.7 หนวยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพ่ือใหมั่นใจวาไดปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย

บริษัท  

4.4.8 ปฏิบัติตามคูมือรับประกันภัยของบริษัทและระดับภูมิภาค  
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4.4  การรับประกันภัยสุขภาพ 

นโยบายและผลิตภัณฑการรับประกันภัยสุขภาพของบริษัทมีการจาํกัดและควบคมุความเส่ียงตอรายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และโอกาสในการรับประกันภัยท่ีมีความเส่ียงสูง (รับประกันภัยสุขภาพตางประเทศสวนบุคคล) บริษัทจะ

ดําเนินการสงประกยัภัยตอไปยงัผูรับประกันภัยตอเพ่ือเปนการกระจายความเส่ียง และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู

เอาประกันภัย 

 

ท้ังน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2560 / จํานวนเงิน 

สํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ        760.95 

เงินคางรับจากการประกันภัยตอ       140.09 

เงินวางไวจากการประกันภัยตอ           0.00 

 

5. มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    

ทางบริษัทไดทําการแบงผลิตภัณฑออกเปน ๒๑ แบบ โดยแยกตามแบบการประกันภัย โดยอางอิงจาก Group AXA ซึ่งระเบียบ

วิธีการท่ีทางบริษัทใช จะใชวิธีการทางคณิตศาสตร เชน Chain Ladder Method, Bornhuetter-Ferguson Method และ 

Expected Loss Ratio Method โดยแตละวิธีท่ีใชจะขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของแตละผลิตภัณฑ  

 

 

ท้ังน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 

                                                                                  หนวย : ลานบาท     

 

   

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยท่ีเปนท่ี

ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีอนุญาตแลว  

รายการ ป 2560 ป 2559 

ราคาบัญช ี ราคา

ประเมิน 

ราคาบัญช ี ราคา

ประเมิน 

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย     

- สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไมถือเปนรายได 

(Premium liabilities) 

1,714.27 1,479.11 1,764.72 1,528.24 

- สํารองคาสินไหมทดแทน  

(Claim liabilities)  

1,739.85 1,977.55 2,276.95 2,637.07 
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- ราคาประเมิน หมายถงึ มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกนัวินาศภัย เพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในการกาํกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือใหมั่นใจวาบริษทัความสามารถ

ในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัยซึ่งจะตองประเมินโดยนัก

คณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับการ

ยอมรับ สมมตฐิานท่ีใชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณีท่ีบริษัทมขีอมูลไมเพียงพอ

อาจอางอิงจากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอรตการรับประกันภัย

ของบริษัทน้ัน นอกจากน้ี มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตองรวมถงึคาเผ่ือความผันผวน (Provision of 

Adverse Deviation : PAD) ซึง่ใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน คปภ. กําหนด 

ขอสังเกต  ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมคีวามแตกตางระหวางราคา

บัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเน่ืองมากจากวตัถุประสงคและวธิีการท่ีแตกตางกนัในการประเมินตามท่ีกลาว

ไวขางตน ท้ังน้ีผูท่ีจะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวตัถุประสงคแนวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญา

ประกันภัยท้ังสองใหถี่ถวนกอนตดัสินใจ  

6. การลงทุนของบริษัท  

นโยบายการลงทุน 
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย ดังตอไปน้ี 

• ตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐบาล (ค้ําประกันโดยรัฐบาล) และกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐบาล 

(ค้ําประกันโดยรัฐบาล)  

• ตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐวิสาหกิจไทย 

• ตราสารหน้ี หุนกู ท่ีออกโดยบริษทัเอกชน 

•  หุนทุนและกองทุนรวมท่ีลงทุนในหุนทุน 

• การฝากเงินกับธนาคาร และกองทุนรวมตลาดเงิน 

ในปจจุบัน บริษัท มีสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี 99.9% และมกีารลงทุนในหุนสามัญของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย

จากรถ และบริษัท ทีไอไอ จํากัด 

ท้ังน้ี เงินลงทุนในตราสารหน้ีท้ังหมด ถือเปน เงินลงทุนเผ่ือขาย แสดงโดยมูลคายุติธรรม ซึ่งมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตาม

ราคาเสนอซื้อ โดยอางอิงราคาเสนอซื้อลาสุดจากศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทยของวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไรและ

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผ่ือขายรับรูในสวนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินลงทุนในตราสารทุน ถือเปนเงินลงทุน

ท่ัวไป แสดงดวยราคาทุนหักการดอยคา 

 

 

 

ขอบเขตระยะเวลาการลงทนุ 

ตามหลักการบริหารความเส่ียงดานสินทรัพยและหน้ีสิน บริษัทกําหนดใหความแตกตางดานระยะเวลาของสินทรัพยและหน้ีสิน 

(Duration Gap) ไมเกินกําหนดชวงระยะเวลา 2 ป โดยใหพิจารณาความเส่ียงดานสภาพคลองและผลตอบแทนของเงินลงทุนให
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เหมาะสมกับความแตกตางดานระยะเวลาของสินทรัพยและหน้ีสิน ตองจัดใหมกีารรายงานคาความแตกตางดานระยะเวลาของ

สินทรัพยและหน้ีสินทุกไตรมาส 

  

ท้ังน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

ประเภท 

สินทรัพยลงทนุ 

มูลคา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ป 2560 ป 2559 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 

เ งิ น ฝ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น แ ล ะ        

บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 

1,332.79 1,332.79 1,669.74 ,1669.74 

ตราสารหน้ี (พันธบัตร,หุนกู,              

ตั๋วสัญญาใชเงิน,ตัว๋แลกเงิน, หุนกู

แปลงสภาพ และ                สลาก

ออมทรัพย) 

2,765.80 2,765.80 1,714.86 1,714.86 

ตราสารทุน (ไมรวมเงินลงทุนใน

บริษัทยอยและบริษัทรวม) 

        0.28      35.11        0.28      47.32 

หนวยลงทุน          0.05        0.05        0.05        0.05 

เงินใหกูยืม,เงินใหเชาซื้อรถ และให

เชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง 

         0.00        0.00        0.00        0.00 

ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุน           

หุนกู หนวยลงทุน 

         0.00        0.00        0.00        0.00 

ตราสารอนุพันธุ          0.00        0.00        0.00        0.00 

เงินลงทุนอ่ืน          0.00        0.00        0.00        0.00 

รวมสินทรัพยลงทุน   4,098.93  4,133.75 3,384.93 3,431.97 

 

หมายเหตุ    - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสินท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือวัตถุประสงคหลักใน

การกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจาย

ผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 

 

 

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ   

 

ผลงานดานธุรกจิการรับประกนัภัย  

 

บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยรับรวม จํานวน 3,456,830,533 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2559 คิดเปนรอยละ 1.4  
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เบ้ียประกันภัยรับในป 2560 แยกตามประเภทการรับประกันภัย 4 ประเภท ดังน้ี  

1. การรับประกันอัคคีภัย มีเบ้ียประกันภัยรับ จํานวน 146,133,552 บาท เพ่ิมขึ้นจาํกปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 4  

2. การรับประกันภัยทํางทะเลและขนสง มีเบ้ียประกันภัยรับ จาํนวน 179,484,911 บาท เพ่ิมขึ้นจํากปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 18  

3. การรับประกันภัยรถยนต มีเบ้ียประกันภัยรับ จํานวน 1,389,118,655 บาท ลดลงจากปท่ีแลว คดิเปน รอยละ 4.1  

4. การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีเบ้ียประกันภัยรับ จํานวน 1,742,093,415 บาท ลดลดจํากปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 1.3  

 

ผลการดําเนินงาน  

บริษัทฯ มีกําไรจากการลงทุน จํานวน 62,669,808 บาท เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2559 จากจํานวนเงินลงทุนท่ี

เพ่ิมขึ้น และบริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนหักภาษี จํานวน 370,001,214 บาท เทียบกับป 2559 เพ่ิมขึ้นรอยละ 47.5 รายไดทางภาษี 

จํานวน 58,330,866 บาท ทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากภาษี จํานวน 311,670,348 บาท 

 

 

ท้ังน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังน้ีเปนอยางนอย 

 

   หนวย : ลานบาท 

รายการ  2560 2559 

เบ้ียประกันภัยรับรวม 3,456.83 3,506.32 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (สุทธิ) 2,656.97 2,753.54 

รายไดจากการลงทุน และรายไดอ่ืน        65.45      61.39 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ   (311.67) (200.25) 

 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (รอยละ)  

อัตราสวน 2560 2559 

อัตราสวนคาสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 70.2% 66.4% 

อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio) 45.4% 44.2% 

อัตราสวนรวม ( Combined Ratio) 117.0% 111.3% 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio) 237.6% 150.7% 

อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน ( Return on equity) (15.5%) (11.5%) 

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทน้ัน เพ่ือดาํรงไวซึ่งความสามารถในการดาํเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือสราง

ผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืน และเพ่ือดํารงไวซึง่เงินกองทุนตามหนวยงานกาํกับดูแล 

(Solvency Capital) ตามท่ี สํานักงาน คปภ. กําหนด 

 

ท้ังน้ีสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ  ใหมีรายละเอียด  ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธนัวาคม  

2560 2559 
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สินทรัพยรวม 5,915.42 6,159.07 

หน้ีสินรวม     

- หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  3,878.89 4,596.80 

   - หน้ีสินอ่ืน  319.91 314.94 

สวนของเจาของ  1,716.62 1,247.33 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน    (รอย

ละ) 

233.29% 195.33% 

เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดท้ังหมด  1,714.11 1,234.68 

เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย  734.77 632.08 

   

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กําหนดใหนาย

ทะเบียนอาจกําหนดมาตรการท่ีจําเปนในการกํากับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากวารอยละ

หน่ึงรอยส่ีสิบได 

 - เงินกองทุน เปนเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 - รายการขางตนคํานวณโดยใชราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

 

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น

แลว 

 

รายงานงบการเงินสามารถดูไดในลิงคจากหนาแรกของเว็บไซต  (งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน) 
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