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สวนที่ 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการประกอบ
ธุรกิจตามที่กําหนดไว รวมถึงแสดงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑและ
บริการที่สําคัญ ชองทางการติดตอกับบริษทั วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงิน
หรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริษัทแอกซา ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกอตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2484 เพื่อ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการรับประกันภัยตอ โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท วังโดมประกันภัย จํากัด (มหาชน) และตอมาในเดือนกรกฎาคม 2541
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
และเนื่องจากสถานการณมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป 2554 บริษัทฯ มีหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนมาก
ใหกับผูเอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหายในทรัพยสินที่เอาประกันภัยตลอดจนความสูญเสียจากธุรกิจหยุดชะงักที่เกิดจาก
มหาอุทกภัยดังกลาว ในการนี้ บริษัทฯ ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทเพื่อดํารงอัตราสวนความ
พอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: “CAR”) ตามที่กฎหมายกําหนด ในการเพิ่มทุนดังกลาว รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดใหการผอนผันแกบมจ.
แอกซา ซึ่งเปนผูถือหุนที่ไมมีสัญชาติไทย และเปนบริษัทแมลําดับสูงสุดของกลุมบริษัทแอกซาใหสามารถถือหุนเกินกวารอย
ละ 49 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ และอนุญาตใหบริษัทสามารถมีกรรมการที่ไมมีสัญชาติไทยไดเกินกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะเวลาสิบปนับจากวันที่ใหการอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
จากนั้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 บมจ. แอกซาไดทําการโอนหุนของบริษทั ฯ ใหแก บริษัท แอกซา เอเชีย ซึ่งเปนบริษัทลูกของ
บมจ. แอกซา โดยในปจจุบันนี้ บริษัท แอกซา เอเชีย ถือหุนประมาณรอยละ 99.5 ของหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
- จุดมุง หมายของ AXA Group คือการชวยใหผูคนมีชวี ิตทีด่ ีขึ้น โดยผานกระบวนการปรับเปลี่ยนหนาที่ของบริษัท
รับประกันจาก Payer to Partner
- AXA ประเทศไทยไดปฏิบัติตามแนวทางของ AXA Group ในการกําหนดกลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจ โดยเรา
กําลังพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหลูกคาเปนศูนยกลางมากขึน้
- AXA มีความตั้งใจในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑเพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคา
- AXA มีความตั้งใจในการเสริมสรางความสัมพันธกับคูคาของเราอยางตอเนื่อง และขยายโอกาสทางธุรกิจกับคูคา
รายใหมและชองทางโดยตรง
- AXA มีความตัง้ ใจในการพัฒนาการดําเนินงานของเราใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหประสบการณที่ดียิ่งขึ้น
- AXA มีความตัง้ ใจในการสงเสริมการลงทุนในนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจติ อลที่กําลังเติบโต
อยางรวดเร็ว

3
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ผลิตภัณฑของเราครอบคลุมประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบ เชน ประกันภัยรถยนต ประกันสุขภาพ และ
ประกันสายการพาณิชย
- ผลิตภัณฑของเราจําหนายผานชองทางตัวแทน โบรกเกอร พันธมิตร และขายตรง
- บริการหลังการขายของเราประกอบดวยการดําเนินการออกกรมธรรม เรียกรองสินไหม และบริการดูแลลูกคา
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัย แยกตาม
ประเภทของการรับประกันภัย
บริษัทฯ มีการรับประกันภัยหลายประเภท ยกตัวอยางเชน
- การประกันอัคคีภัย
ใหความคุมครองทรัพยสินทุกประเภท เชน ที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน รานคา โรงงาน รวมถึงเฟอรนิเจอร สตอก
สินคา เครื่องใชในสํานักงาน และเครื่องจักร กรณีเกิดความเสียหายจากไฟไหม ฟาผา ภัยระเบิดของแกสและภัย
พิเศษอื่นๆ เชน ภัยลมพายุ ภัยทางอากาศยาน ภัยแผนดินไหว ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยจลาจล/นัดหยุดงาน ภัยตอเครื่อง
ไฟฟา ฯลฯ
- การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด / ธุรกิจหยุดชะงัก
ใหความคุมครองทรัพยสินทุกประเภทที่เอาประกันภัย กรณีไดรับความเสียหาย หรือการสูญเสียโดยเกิดจาก
อุบัติเหตุ หรือ เหตุการณที่ไมไดคาดหมายใดๆ (ไมคุมครองภัยหรือเหตุที่กรมธรรมระบุไวในขอยกเวน) การ
ประกันภัยประเภทนี้เหมาะกับธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมทีม่ ีมลู คาทรัพยสินสูง ลูกคาผูเอาประกันภัยสามารถ
เอาประกันภัย การหยุดชะงักของธุรกิจ สําหรับความเสียหายตอเนือ่ งจากความเสียหายทางทรัพยสนิ เชน
คาใชจา ยคงที่ ซึ่งคงตองจายตอไประหวางธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกําไรที่ขาดหายไป
- การประกันภัยรถยนต
ใหความคุมครองอุบัติเหตุจากการใชรถยนต กรณีเกิดความบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ตอผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)
ความรับผิดตามกฏหมายตอชีวติ และทรัพยสินของบุคคลภายนอกและผูโดยสาร และความเสียหายหรือสูญหาย
ของตัวรถ และอุปกรณในรถทีเ่ อาประกันภัย
- การประกันภัยขนสงสินคาทางทะเล อากาศ
ใหความคุมครองสินคาทุกชนิดทีน่ ําเขา-สงออก ระหวางประเทศ กรณีสินคาไดรับความเสียหาย หรือสูญหายตลอด
เสนทางการขนสง เชน เรือชนกัน ไฟไหม ระเบิด เกยตื้น สินคาถูกขโมย รวมถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ภัย
สงคราม จลาจล/นัดหยุดงาน และภัยระหวางการขนถายสินคา
- การประกันภัยขนสงสินคาภายในประเทศ
ใหความคุมครองสินคาทุกชนิด ระหวางการขนสงภายในประเทศ กรณีสินคาไดรับความเสียหายหรือ สูญหาย เชน
รถคว่าํ รถชนกัน ไฟไหม ระเบิด สินคาถูกขโมย รวมถึงความเสียหายหรือการสูญหายจากภัยธรรมชาติ ฯลฯ
- การประกันภัยอุบัตเิ หตุสวนบุคคล
ใหความคุมครองอุบัติเหตุทุกชนิด ที่มีผลใหสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ รวมถึงคารักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกแหงทั่วโลก และภัยพิเศษอื่นๆ เชน การฆาตกรรม ลอบทําราย การขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต การจลาจล/นัดหยุดงานฯลฯ การประกันภัยประเภทนี้ แบงเปนการประกันภัยอุบตั ิเหตุรายบุคคล
ครอบครัว และกลุมพนักงาน ลูกจางทุกระดับของธุรกิจการคา/อุตสาหกรรม
- การประกันภัยอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง
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ใหความคุมครองอุบัติเหตุทุกชนิด ที่มีผลใหสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมถึงคารักษาพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่ โมง ในระหวางการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผอน ทุกแหงทั่วโลก และภัยพิเศษอื่นๆ เชน การฆาตกรรม
ลอบทําราย การจลาจล/นัดหยุดงาน ฯลฯ การประกันภัยประเภทนี้ แบงเปนการประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการ
เดินทางรายบุคคล ครอบครัว และการเดินทางเปนหมูค ณะ
- การประกันภัยสุขภาพ
ใหความคุมครองเกีย่ วกับคาใชจา ยทั่วไปในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน คารักษาพยาบาลตางๆ อันเกิด
จากการเจ็บปวยจากโรคภัยไขเจ็บหรืออุบัติเหตุ โดยเปนคนไขใน (In-patient) ของโรงพยาบาล หรือ
สําหรับการรักษาพยาบาลเปนคนไขนอก (Out-patient)
ตารางสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําป 2560
หนวย : ลานบาท

126.89 0.07 177.3 38.96
จํานวนเบี้ย
8
ประกันภัยรับ
โดยตรง
3.84% 0.00 5.37% 1.18%
สัดสวน
%
ของเบี้ย
ประกันภัย
(รอยละ)
หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจําป 2560

1,343.0 596.00
3

สุขภาพ

รวม

อื่นๆ

34.17 0.00

40.69% 18.06% 1.04
%

อุบัติเหตุสวนบุคคล

วิศวกรรม

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ความเสียงภัยทรัพยสิน

ภาคสมัครใจ

สินคา

ตัวเรือ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัย
รถยนต

ภาคบังคับ

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนสง

0.00
%

136.5 567.35
1
4.14
%

280.52

3,300.8
8

17.19% 8.50%

100.00
%

1.5 ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านทัว่ ไปเมื่อไดรับแจงเหตุ ไปจนกระทั่งจายและปดเคลม
กรณีมีการออกสํารวจภัย
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รับแจ ้งเหตุ

ตรวจสอบความคุ ้มครองตามกรมธรรม์

ออกสํารวจภัย

รับรายงานการสํารวจภัย

เปิ ดเคลมในระบบภายใน 7 วันนับแต่ได ้รับแจ ้งเหตุ
พร ้อมตัง้ ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

พิจารณาอนุมัตค
ิ า่ สินไหมทดแทน
โดยผู ้มีอํานาจตามวงเงินทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากบริษัท
ภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดไว ้

อนุมัต ิ

บันทึกผลในระบบ

ปรับประมาณการค่าสินไหมทดแทน
เมือ
่ ได ้รับข ้อมูลเพิม
่ เติม

แจ ้งผลการอนุมต
ั ผ
ิ า่ นทาง
จดหมาย/ใบนั ด/SMS/E-mail

ปฏิเสธ

บันทึกผลในระบบ

แจ ้งผลโดยการออกหนังสือปฏิเสธเคลม

ปิ ดเคลมเมือ
่ ผู ้เรียกร ้องหมดข ้อสงสัย
เกีย
่ วกับผลการพิจารณา

จัดซ่อม/ทําจ่าย

ปิ ดเคลม

6
กรณีไมมีการออกสํารวจภัย

รับแจ ้งเหตุ

ตรวจสอบความคุ ้มครองตามกรมธรรม์

รวบรวมหลักฐานเอกสารทัง้ หมดทีต
่ ้องใช ้ในการพิจารณา

เปิ ดเคลมในระบบภายใน 7 วันนับแต่ได ้รับแจ ้งเหตุ
พร ้อมตัง้ ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

พิจารณาอนุมัตค
ิ า่ สินไหมทดแทน
โดยผู ้มีอํานาจตามวงเงินทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากบริษัท
ภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดไว ้

อนุมัต ิ

ปฏิเสธ

บันทึกผลในระบบ

บันทึกผลในระบบ

ปรับประมาณการค่าสินไหมทดแทน
เมือ
่ ได ้รับข ้อมูลเพิม
่ เติม

แจ ้งผลการอนุมต
ั ผ
ิ า่ นทาง
จดหมาย/ใบนั ด/SMS/E-mail

แจ ้งผลโดยการออกหนังสือปฏิเสธเคลม

ปิ ดเคลมเมือ
่ ผู ้เรียกร ้องหมดข ้อสงสัย
เกีย
่ วกับผลการพิจารณา

จัดซ่อม/ทําจ่าย

ปิ ดเคลม
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เอกสารที่ใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
และระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยรถยนต
เอกสารประกอบหากตองการนํารถไปจัดซอมที่อใู นสัญญาของบริษัทฯ
 กรณีเคลมสดและเคลมนัดหมาย หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีมีคูกรณี
1. เอกสารเรียกรองการชดใชคา เสียหายและสําเนาใบขับขี่ หรือบัตรติดตอพรอมเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในบัตร
ติดตอ
2. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 กรณีเคลมแหง หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีไมมีคูกรณี
1. แบบฟอรมแจงเคลมประกันภัยรถยนต
2. สําเนาใบขับขี่
3. หนังสือมอบอํานาจ กรณีไมไดมาดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประชาชนผูม อบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนผูรับ
มอบอํานาจ
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
เอกสารประกอบหากตองการนํารถไปจัดซอมที่อูนอกสัญญาของบริษัทฯ
1. เอกสารเรียกรองการชดใชคา เสียหาย
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาใบขับขี่
4. สําเนาทะเบียนรถ
5. รูปถาย 3 ขั้นตอน ไดแก กอนซอม ระหวางซอม และหลังซอม
6. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
7. หนังสือมอบอํานาจ กรณีไมไดมาดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประชาชนผูม อบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนผูรับ
มอบอํานาจ
8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
เอกสารประกอบกรณีคูกรณีมาติดตอเรียกรองสินไหมทดแทน
1. เอกสารเรียกรองการชดใชคา เสียหาย
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนรถ
4. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
5. หนังสือมอบอํานาจ กรณีไมไดมาดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประชาชนผูม อบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนผูรับ
มอบอํานาจ
6. สัญญาประนีประนอมยอมความ
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
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เอกสารที่ใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต
 กรณีบาดเจ็บ
1. บันทึกประจําวัน
2. สําเนาบัตรประชาชนคนเจ็บ
3. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลฉบับจริง
4. ใบรับรองแพทยฉบับจริง
5. สัญญาประนีประนอมยอมความ (แลวแตกรณี)
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 กรณีเสียชีวิต
1. บันทึกประจําวัน
2. สําเนาบัตรประชาชนผูเสียชีวิต
3. สําเนาใบมรณบัตร
4. สําเนาบัตรประชาชนทายาท
5. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลฉบับจริง (ถามีการรักษาพยาบาลกอนเสียชีวิต)
6. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ถามีการรักษาพยาบาลกอนเสียชีวิต)
7. สัญญาประนีประนอมยอมความ (แลวแตกรณี)
8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
หลักการชดใชสําหรับประกันภัย พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถ
• คาเสียหายเบื้องตน รวมถึงคาสินไหมสวนเกินตามความคุม ครองของ พ.ร.บ. หลังจากการเจรจายุติ มีเอกสารครบถวน
และรับผิดชอบได ไดรับเงินภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับการรองขอ
• คาสินไหมทดแทนสวนเกินจากพ.ร.บ. หลังจากการเจรจายุติ มีเอกสารครบถวน และรับผิดชอบได ไดรับเงินภายใน 15
วัน
ประกันภัยอุบตั ิเหตุ
เอกสารที่ใชประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยอุบตั ิเหตุ
 กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาล
1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล (Claims Form) กรอกขอมูลใหครบถวนโดยผูเรียกรอง
2. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ฉบับจริงเทานัน้
3. ใบรับรองแพทย
4. สําเนาบัตรประกัน สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกตอง
5. กรณีที่ผูบาดเจ็บหรือผูเจ็บปวยเปนเด็ก กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) ดวยทุกครั้ง
6. กรณีที่ตองการโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแนบสําเนาหนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย พรอมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
8. กรณีที่ตองการนําเอกสารฉบับจริงเรียกรองกับบริษัทประกันอื่น กรุณาแจงดวยทุกครัง้
 กรณีเรียกรองสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ใบรายงานแพทยผตู รวจรักษา
แบบฟอรมการตรวจรักษาและผลการตรวจรางกายผูเอาประกัน
กรณีอุบัติเหตุจราจร / สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจเกี่ยวกับคดี ไดรับรองสําเนาถูกตองจากเจาหนาทีต่ ํารวจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูเอาประกัน
เอกสารประกอบอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม เชน ภาพถายอาการปจจุบัน, สําเนาประวัตกิ ารรักษา

เอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมกรณีมรณกรรม
 เอกสารผูเอาประกันภัย
1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน ระบุการเกิดอุบัตเิ หตุอยางละเอียด กรอกโดยผูรับประโยชน
2. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจเกีย่ วกับคดี และผลการสรุปคดี รับรองสําเนาโดยรอยเวรเจาของคดี
3. สําเนาใบมรณบัตร, สําเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสําเนาโดยหนวยงานที่ออกให
4. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมตํารวจ หรือสําเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยา ทั้ง
ดานหนาและดานหลังของรายงาน รับรองโดยหนวยงานที่ออกให
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวติ ที่มีการจําหนาย “ตาย” รับรองสําเนาถูกตองโดยนาย
ทะเบียน
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 เอกสารผูรับประโยชน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับประโยชนที่ระบุในกรมธรรม (กรณีกรมธรรมระบุเปน
“ทายาทตามกฎหมาย” ) ใหแนบสําเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบาน ของบิดามารดาของผูเสียชีวติ เพิ่มเติมดวย) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผูเสียชีวิตมีการสมรส) พรอมรับรองสําเนาถูตอง
3. สําเนาสูติบตั ร (กรณีผูรับผลประโยชนเปนเด็ก) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. กรณีผูรับประโยชนเปนบริษัท กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัท รับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูจัดการบริษัท พรอม
สําเนาบัตรประชาชนของผูรับรอง
5. กรณีผูรับผลประโยชนเปนบริษัทและตองการมอบคาสินไหมใหแกทายาท กรุณาแนบสําเนาหนังสือจัดตัง้ บริษัทโดย
ระบุผูมีอํานาจในการมอบฉันทะ
6. กรณีไมระบุผรู ับประโยชน ตองแนบใบยื่นเรื่องตอศาลเปนผูจัดการมรดกโดยมีอํานาจเจรจาและรับคาสินไหมทดแทน
7. รูปถายงานฌาปนกิจศพ (ถามี)
8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

1.
2.
3.

กรณีกรมธรรมไมระบุชอื่
ใบสมัครงาน
ใบบันทึกเวลาการทํางาน
ใบบันทึกการรับ-จายคางจาย

ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
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• สําหรับการเรียกรองคารักษาพยาบาล ในกรณีที่ทา นนําสงเอกสารครบถวน การเจรจายุติ รับผิดชอบได และบริษัทฯ ไม
ตองการรองขอขอมูลใดๆ เพิ่มเติมในการพิจารณา คาสินไหมของทานจะไดรับการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
ในกรณีที่มเี หตุอันควรสงสัยวาการเรียกรองเพื่อใหบริษัทฯ ชดใชตามกรมธรรมประกันภัยตามขางตนไมเปนไปตามขอตกลง
คุมครองในกรมธรรมประกันภัย ระยะเวลาที่กาํ หนดไวอาจขยายออกไปอีกไดตามความจําเปนแตทงั้ นี้จะไมเกิน 90 วัน นับ
แตวันที่บริษัทฯ ไดรับเอกสารครบถวนแลว
ประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง (การเดินทางในประเทศ)
เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง (เดินทางในประเทศ)
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาล
แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล (Claims Form) กรอกขอมูลใหครบถวนโดยผูเรียกรอง
ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ฉบับจริงเทานั้น
ใบรับรองแพทย
สําเนาบัตรประกัน สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกตอง
กรณีที่ผูบาดเจ็บหรือผูเจ็บปวยเปนเด็ก กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดาหรือมารดา) ดวยทุกครั้ง
กรณีที่ตองการโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแนบสําเนาหนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย พรอมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
กรณีที่ตองการนําเอกสารฉบับจริงเรียกรองกับบริษัทประกันอื่น กรุณาแจงดวยทุกครัง้

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรณีเรียกรองสินไหมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ใบรายงานแพทยผตู รวจรักษา
แบบฟอรมการตรวจรักษาและผลการตรวจรางกายผูเอาประกัน
กรณีอุบัติเหตุจราจร / สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจเกี่ยวกับคดี ไดรับรองสําเนาถูกตองจากเจาหนาทีต่ ํารวจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูเอาประกัน
เอกสารประกอบอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม เชน ภาพถายอาการปจจุบัน, สําเนาประวัตกิ ารรักษา

• กรณีเรียกรองสินไหมมรณกรรม
 เอกสารผูเอาประกันภัย
1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทน ระบุการเกิดอุบัตเิ หตุอยางละเอียด กรอกโดยผูรับประโยชน
2. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจเกีย่ วกับคดี และผลการสรุปคดี รับรองสําเนาโดยรอยเวรเจาของคดี
3. สําเนาใบมรณบัตร, สําเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสําเนาโดยหนวยงานที่ออกให
4. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมตํารวจ หรือสําเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยา ทั้ง
ดานหนาและดานหลังของรายงาน รับรองโดยหนวยงานที่ออกให
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวติ ที่มีการจําหนาย “ตาย” รับรองสําเนาถูกตองโดยนาย
ทะเบียน
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6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 เอกสารผูรับประโยชน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับประโยชนที่ระบุในกรมธรรม (กรณีกรมธรรมระบุเปน
“ทายาทตามกฎหมาย”) ใหแนบสําเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบาน ของบิดามารดาของผูเสียชีวติ เพิ่มเติมดวย) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผูเสียชีวิตมีการสมรส) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3. สําเนาสูติบตั ร (กรณีผูรับผลประโยชนเปนเด็ก) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. กรณีผูรับประโยชนเปนบริษัทฯ กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัทฯ รับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูจัดการบริษัทฯ
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูรับรอง
5. กรณีผูรับผลประโยชนเปนบริษัทฯ และตองการมอบคาสินไหมใหแกทายาท กรุณาแนบสําเนาหนังสือจัดตั้งบริษัทฯ
โดยระบุผูมีอํานาจในการมอบฉันทะ
6. กรณีไมระบุผูรับประโยชน ตองแนบใบยื่นเรื่องตอศาลเปนผูจัดการมรดกโดยมีอํานาจเจรจาและรับคาสินไหมทดแทน
7. รูปถายงานฌาปนกิจศพ (ถามี)
8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

1.
2.
3.

กรณีกรมธรรมไมระบุชอื่
ใบสมัครงาน
ใบบันทึกเวลาการทํางาน
ใบบันทึกการรับ-จายคางจาย

ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากการเจรจายุติ ไดรบั เอกสารครบถวน และ
รับผิดชอบได ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม
ประกันภัยเดินทาง (การเดินทางไปตางประเทศ)
เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนประกันภัยเดินทาง (การเดินทางไปตางประเทศ)
 เอกสารประกอบทุกกรณี
1. แบบเรียกรองคาสินไหมประกันภัยเดินทาง
2. ตารางการเดินทาง ตัว๋ โดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เปนตน ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ
3. ตารางกรมธรรมประกันภัย
4. สําเนาหนังสือเดินทาง
5. สําเนาหนาสมุดบัญชีเพื่อโอนคาสินไหมทดแทน
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

12
 เอกสารเฉพาะหมวด
 เสียชีวติ จากอุบัตเิ หตุ
1. ใบรับรองแพทย
2. ใบมรณบัตร
3. รายงานชันสูตรพลิกศพและสําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ
4. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน ของผูรับประโยชน
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 คารักษาพยาบาล *** กรุณานําสงเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย EMS เทานั้น ***
1. ตนฉบับใบรับรองแพทย
2. ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงคารักษาพยาบาล
3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 ความลาชาในการเดินทาง
1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผูขนสงในความลาชาครั้งนี้ พรอมระบุสาเหตุ วันและเวลาสําหรับเที่ยวบินเกาและ
ใหม
2. หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีที่ทาํ ใหเกิดความลาชานี้ขึ้น
3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 การพลาดการตอเที่ยวบิน
1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผูขนสงในความลาชาครั้งนี้ พรอมระบุสาเหตุ วันและเวลาสําหรับเที่ยวบินเกาและ
ใหม
2. หนังสือยืนยันจํานวนเงินที่สายการบินหรือผูขนสงไดจายใหกับผูเอาประกันภัยแลว
3. ใบเสร็จสําหรับคาที่พัก คาอาหาร และคาเครื่องดื่มทีจ่ ําเปน
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 การลาชาของกระเปาเดินทาง
1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผูขนสง พรอมระบุวัน และเวลา สําหรับกระเปาเดินทางลาชา
2. เอกสารนําสงกระเปาจากสายการบิน พรอมระบุวันและเวลา
3. ใบเสร็จสําหรับเสื้อผา และเครื่องแตงกายทีจ่ ําเปน
4. หนังสือยืนยันจํานวนเงินที่สายการบินหรือผูขนสงไดจายใหกับผูเอาประกันภัยแลว
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 การสูญหายหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และ/หรือ ทรัพยสินสวนตัวภายในกระเปาเดินทาง / เงินสดและเช็ค
เดินทาง
1. บันทึกประจําวันตํารวจ
2. หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผูขนสงหรือผูจัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย
3. ใบเสร็จรับเงินของทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากการเจรจายุติ ไดรบั เอกสารครบถวน และ
รับผิดชอบได ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม
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ประกันภัยสุขภาพ
เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัยสุขภาพ
1. แบบเรียกรองคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล (กรอกขอมูลใหครบถวนโดยผูเรียกรอง)
2. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ฉบับจริงเทานั้น
3. ใบรับรองแพทย
4. สําเนาบัตรประกัน พรอมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกตอง
5. สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นชือ่ รับรองเอกสารถูกตอง
6. กรณีที่ผูบาดเจ็บหรือผูเจ็บปวยเปนเด็ก กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดาหรือมารดา)
7. กรณีที่ตองการรับคาสินไหมแบบโอนเงิน กรุณาแนบสําเนาหนาบัญชีธนาคาร พรอมเซ็นตชื่อรับรองเอกสารถูกตอง
8. กรณีที่ตองการรับคาสินไหมแบบแคชเชียรเช็ค กรุณาระบุที่อยูใ นการจัดสงเช็คใหชัดเจน
9. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
ในกรณีที่ทานนําสงเอกสารครบถวน การเจรจายุติ รับผิดชอบได และบริษัทฯ ไมตองการรองขอขอมูลใดๆ เพิม่ เติมในการ
พิจารณาใหความคุมครอง คาสินไหมของทานจะไดรับการดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
ประกันภัยการขนสงสินคา
เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัยการขนสงสินคา
1. ตนฉบับกรมธรรม
2. ตนฉบับใบตราสงทางเรือ หรือตนฉบับใบตราสงทางอากาศ
3. รูปถายสินคา
4. จดหมายเรียกรองไปยังผูขนสง
5. จดหมายตอบรับจากผูขนสง
6. สําเนาใบกํากับสินคา (Invoice)
7. สําเนาใบแสดงปริมาณสินคา (Packing List )
8. ใบรับสินคาพรอมระบุหมายเหตุ
9. รายงานสํารวจจากการทาเรือ/ทาอากาศยาน
10. สําเนาเอกสารรับรองน้าํ หนักสินคา
11. ใบเสนอราคาคาซอม
12. จดหมายเรียรองคาเสียหายจากทาน
13. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงวาสินคาเสียหาย (ถามี)
14. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับเอกสารครบถวน การเจรจายุติ และ
รับผิดชอบได ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม
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ประกันภัยความรับผิดผูขนสง
เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัยความรับผิดผูขนสง
1. จดหมายเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่ระบุมูลคาความเสียหาย
2. ตนฉบับรายงานความเสียหาย ซึง่ ออกโดยทาเรือ/ทาอากาศยาน
3. ตนฉบับกรมธรรมประกันภัย
4. ตนฉบับใบตราสง หรือรับรองสําเนาถูกตองโดยสายเรือ
5. ใบกํากับสินคา (Invoice) กอนเกิดเหตุ
6. ใบแสดงปริมาณสินคา (Packing List)
7. ใบสงสินคา
8. หนังสือสําแดงสินคาขาด/เกิน (ถามี)
9. สําเนาจดหมายเรียกรองคาเสียหายไปยังสายเรือ และ/หรือ คูกรณี
10. รายงานหรือหลักฐานตางๆ ที่เกีย่ วกับความเสียหาย และ/หรือ สูญหาย
11. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับเอกสารครบถวน การเจรจายุติ และ
รับผิดชอบได ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม
ประกันภัยสวนงานเบ็ดเตล็ด
เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมประกันภัยสวนงานเบ็ดเตล็ด
 เอกสารประกอบทุกกรณี
1. แบบเรียกรองคาสินไหมเบ็ดเตล็ด
2. ภาพถายความเสียหาย
3. ใบเสนอราคาหรือ ใบเสร็จคาซอมแซมความเสียหาย
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 เอกสารประกอบการจายคาสินไหม
 กรณีบุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัยพรองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาโฉนดที่ดิน
4. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 กรณีนิติบุคคล
1. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท
2. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ตามที่หนังสือรับรองบริษัทระบุไว
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3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.

กรณีนิติบุคคลอาคารชุด
สําเนาหนังสือแตตงั้ ผูจัดการนิติบคุ คลอาคารชุด
สําเนาบัตรประชาชนของผูจดั การนิติบุคคล พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุด
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

 เอกสารประกอบการจายคาสินไหมเฉพาะหมวด
 กรณีเกิดการโจรกรรม
1. รายงานเหตุการณการเกิดเหตุ พรอมชื่อผูพบเห็นเหตุการณ
2. สําเนาบันทึกประจําวัน
3. ภาพถายความเสียหายโดยรอบ และ บริเวณจุดทีม่ ีรองรอยงัดแงะการเขาออกสถานที่เอาประกันภัย
4. เอกสารทางบัญชี หรือบัญชีแสดงทรัพยสิน
5. รายการทรัพยสินที่สูญหาย และความเสียหายตอตัวอาคาร
6. หนังสือทะเบียนเชาอาคาร และสัญญาวาจางบริษัทรักษาความปลอดภัย (ถามี)
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

•
1.
2.
3.
4.

กรณีเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน/รางกายของบุคคลภายนอก
ในกรณีความเสียหายเปนทรัพยสินทั่วไป
รายงานเหตุการณความเสียหายของทรัพยสินบุคคลภายนอก
ภาพถายของทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย
บัตรพนักงาน หรือลูกจางของผูเอาประกันภัยที่กระทําการประมาทเลินเลอ หรือบกพรองตอหนาที่
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

• ในกรณีความเสียหายเปนรถยนต
1. รายงานเหตุการณความเสียหายของทรัพยสินบุคคลภายนอก
2. บัตรพนักงาน หรือลูกจางของผูเอาประกันภัยที่กระทําการประมาทเลินเลอ หรือบกพรองตอหนาที่
3. ในกรณีลูกคานํารถเขาซอมที่อูหรือศูนยซอม ใหทางอูหรือศูนยซอมประเมินราคาเบื้องตน และให Fax.ใบเสนอราคา
มายังบริษัทฯ กอนการจัดซอม ที่หมายเลข 0-2285-6375
4. ใหทางอูหรือศูนยซอมถายรูปรถกอนและหลังซอม
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
•
1.
2.
3.

ในกรณีเกิดความเสียหายตอรางกายของบุคคลภายนอก
ภาพถายแสดงบริเวณสถานที่เกิดอุบัติเหตุตอบุคคลภายนอก
ภาพถายแสดงบริเวณที่รางกายของบุคคลภายนอกไดรับบาดเจ็บ
ใบเสร็จคารักษาพยาบาล (ฉบับจริงเทานั้น)
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4. ใบมรณะบัตรและใบชันสูตรศพ (กรณีเสียชีวิต)
5. เอกสารอืน่ ๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.
5.

กรณีเครื่องจักร/เครื่องใชไฟฟาหยุดทํางาน
เอกสารตรวจสอบความเสียหายของเครื่องจักรจากทางผูดูแล
รายงานสรุปสาเหตุความเสียหายจากทางผูดูแล
ตารางบํารุงรักษายอนหลัง 6 เดือน
ภาพถายความเสียหายของเครื่องจักร หรืออุปกรณของเครื่องจักรแตละชิ้นที่ไดรับความเสียหาย
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับเอกสารครบถวน การเจรจายุติ และ
รับผิดชอบได ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม
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. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 เอกสารอื่นๆ
1. สําเนาบัตรประชาชน และ/หรือ หนังสือรับรองบริษัท
2. รายงานการเกิดเหตุ
3. รายงานวิเคราะหสาเหตุความเสียหาย
4. รายการทรัพยสนิ ที่ไดรับความเสียหาย
5. เอกสารแสดงมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย
6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
บริษัทฯ จะใชเวลาพิจารณาและจายคาสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับเอกสารครบถวน การเจรจายุติ และ
รับผิดชอบได ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม
การทําจายคาสินไหมทดแทน
การทําจายใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชน
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• ตรวจสอบความถูกตองของชุดเอกสารวางบิล
 การจายคาสินไหมทดแทนผูเอาประกันภัย
 กรณีบาดเจ็บ
- คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน
1. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ตัวจริงเทานั้น
2. สําเนาใบรับรองแพทย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูบ าดเจ็บ
4. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 กรณีเสียชีวิต
- เอกสารผูเสียชีวติ
1. สําเนาใบมรณบัตร
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
- เอกสารผูรับประโยชน (ทายาทตามกฎหมาย)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
4. สําเนาใบมรณบัตร กรณีที่ทายาทตามกฎหมายเสียชีวิตแลว
5. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
6. สัญญาประนีประนอมยอมความ
7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 กรณีทุพพลภาพถาวร
1. สําเนาใบรับรองแพทย
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
4. สัญญาประนีประนอมยอมความ
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
 การจายคาสินไหมทดแทนคูก รณี
 กรณีบาดเจ็บ
- คารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน
1. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ตัวจริงเทานั้น
2. สําเนาใบรับรองแพทย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูบ าดเจ็บ
4. สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาสินไหมทดแทน
ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ตัวจริงเทานั้น
สําเนาใบรับรองแพทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูบ าดเจ็บ
สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
สัญญาประนีประนอมยอมความ
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม


1.
2.
3.

กรณีเสียชีวิต
เอกสารผูเสียชีวติ
สําเนาใบมรณบัตร
สําเนาทะเบียนบาน
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารผูรับประโยชน (ทายาทตามกฎหมาย)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
สําเนาใบมรณบัตร กรณีที่ทายาทตามกฎหมายเสียชีวิตแลว
สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
สัญญาประนีประนอมยอมความ
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม


1.
2.
3.
4.
5.

กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
สําเนาใบรับรองแพทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
สัญญาประนีประนอมยอมความ
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรณีทรัพยสินเสียหาย
ใบเสร็จรับเงินตัวจริง กรณีมีการสํารองจายกอน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของทรัพยสินที่เสียหาย
หนังสือรับรองบริษทั ฯ กรณีเจาของทรัพยสินเปนนิติบุคคล
สําเนาทะเบียนเจาบาน กรณีมีทรัพยสินของเจาบานเสียหาย
สําเนาหนาสมุดธนาคาร กรณีประสงคใหโอนเงิน
สัญญาประนีประนอมยอมความ
เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ รองขอเพิ่มเติม

• ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาและชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน
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- คาเสียหายเบื้องตน หลังจากการเจรจายุติ มีเอกสารครบถวน และรับผิดชอบได ไดรับเงินภายใน 7 วันนับแตวันที่
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 คือการโอนอัตโนมัติทั่วประเทศ
ขอดีของระบบ E-Banking Service
• สะดวก
• รวดเร็ว
• ประหยัด
• ลดตนทุน
• แมนยํา
การติดตามตรวจสอบเช็คคงคาง
- บริษัทฯ มีการทําสรุปรายชื่อผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนทยี่ ังไมมารับเช็ค และติดตอเพื่อแจงใหทราบ ทั้งทาง
โทรศัพทและไปรษณียลงทะเบียน เพื่อขอรายละเอียดในการโอนเงินหรือออกเช็คจายอีกครั้งหนึง่ ซึง่ ถาหากไมสามารถ
ติดตอไดหรือไมมีผูรับไปรษณีย และเลยระยะเวลาแลว ก็จะรอนําสงกองทุนวินาศภัย ซึง่ ฝายการเงินจะมีกระบวนการใน
การสอบทานขอมูลคาสินไหมทดแทนคางจายที่ลวงพนอายุความระยะเวลา 2 ป เพื่อนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัย
ตอไป
1.5.2 วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมขี อพิพาทหรือเรื่องรองเรียน
ชองทางติดตอสํานักงานใหญ ลูกคาสัมพันธ และหนวยงานรับเรื่องรองเรียน
ที่อยู:

อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 23 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทําการสํานักงานใหญ:

วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 17.00 น. (หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ)

เวลาทําการแผนกลูกคาสัมพันธ:

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
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Line@:

@AXATHAILAND

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการ
ตามกรอบและกระบวนการดังกลาว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับหลัก
บรรษั ท ภิ บ าลที่ มี จ รรยาบรรณ และจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยได นํ า กรอบการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
กระบวนการควบคุมภายในที่เปนไปตามแนวปฎิบัติ โครงสราง คุณสมบัติ และขอพึงปฎิบัติที่ดีของกรรมการ บริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) มากําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากเปนปจจัยพื้นฐานที่จะชวยสงเสริ มการ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น และเป น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไปทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งถึงไดตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวัง อันจะนําไปสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจประกันภัย และบรรลุเปาหมายสําคัญในการกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูถือหุน ผูลงทุน พนักงาน บุคลากร ผูเอาประกันภัย ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
ตลอดจนสังคมและชุมชนโดยรวมอยางทั่วถึง
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกําหนดนโยบายให
คณะผูบริหารติดตามและรายงานขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคูมือจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ ใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณและมีแนวปฏิบัติอัน
เปนมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. กํากับดูแลใหมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมองคกรในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย
สุจริต ขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน มีสภาพการทํางานที่เปนธรรม นานับถือ รวมถึงการสื่อสารให
ผูเกี่ยวของไดทราบและพึงปฎิบัติตามเพื่อใหการปฎิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
2. พิ จ ารณากํ า หนดนโยบายกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให ฝ า ยบริ ห ารนํ า ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง รวมถึ ง การทบทวน
ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมและรายงานไวในรายงานประจําปรวมถึงการ
บันทึกรายงานตางๆใหถูกตองครบถวนและรายงานสถานะทางการเงินอยางโปรงใสตลอดจนจัดทํารายงาน
อธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินไวในรายงานประจําป
3. ดู แ ลให บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ยง การควบคุ มภายใน และการตรวจสอบที่ เหมาะสม สามารถ
ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม
4. พิจารณาความเหมาะสม ใหคําแนะนําและอนุมัติวิสัยทัศน กลยุทธ ตลอดจนเปาหมายการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ที่นําเสนอโดยฝายบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน การแขงขันทางการคา
อยางเปนธรรม รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
5. ดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มี
ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการใหญ เปนหัวหนาคณะผูบริหารระดับสูง
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เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และแยก
ผลประโยชนของบริษัทฯและผลประโยชนสวนตนออกจากกัน
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแตงตั้งและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการยอยอัน
ประกอบไปด ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการการลงทุ น
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน มิใหเกิดผล
ประโยชนทับซอน
7. พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการตั้งสํานักงานสาขาหรือเลิกสํานักงานสาขา ตามที่ฝายบริหาร
นําเสนอ
8. ดําเนินการอื่น ๆ เพื่อใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตลอดรวมถึง
การใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยงานในการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ ตรงเวลาและสามารถ
ตรวจสอบได
2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
โคลด ปแอร เซนย
บัญชีและการเงิน
ชญณา ศิริภิรมย

พิจารณารับประกันภัย
สมชัย ตรงวิศาลพัฒนา

กฎหมายและการกํากับดูแล
บุณฑริกา สมบูรณทรัพย

บริหารทรัพยากรบุคคล
ไฉไล หงสลดารมภ

กลยุทธองคกร
หทัยนันท เกียรติเฟองฟู

ตัวแทนและกิจการสาขา
ฉัตรชัย เขียวทอง

ประกันภัยสุขภาพ
แมททิว จีน เกเบรียล กีรดั
บริหารความเสี่ยง
นิชารา แอนดรูว ซามาราตุงกา

บริหารพันธมิตรทางธุรกิจ
ปวีณา ศรีสุวรรณ

การตลาด
สุรีรัตน โมฬีชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
โกวินด ซูบาส สามันต (รักษาการแทน)

นวตกรรม
มัลลิกา อัศวโชค

ปฏิบตั กิ าร
สมเจต ขุนศรีอเุ ชนทร

ปรับปรงุประสิทธิภาพระบบงาน
โกวินด ซูบาส สามันต

2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
นายธนชัย ธนชัยอารีย
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน
นายยุทธชัย เตยะราชกุล
นางเซนฮัง ซินดี้ ทง
นายโคลด ปแอร เซนย
นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร

ตําแหนง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมดูแลบริษัทรวมถึงทิศทางของกลยุทธในการบริหารธุรกิจ
- พิจารณาทบทวนและอนุมัตแิ ผนการดําเนินงานที่คณะผูบริหารไดจัดทําขึ้น เชน แผนกลยุทธ และแผนกลยุทธ 3 ป
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- ตรวจสอบผลการปฏิบัตงิ านตามแผนการดําเนินงานที่ไดอนุมัติ
- ตรวจสอบอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท
- จัดตัง้ และควบคุมดูแลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
- มอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหแกคณะผูบริหาร
- ทําหนาที่ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกําหนด
- พิจารณาและอนุมัตินโยบายอื่นใดทีห่ นวยงานภาครัฐกําหนดใหบริษัทจัดทํา
- พิจารณาและเห็นชอบในเรือ่ งงบการเงินของบริษัท
- พิจารณาและประกาศในเรื่องของเงินปนผลสําหรับผูถือหุน
- รับทราบรายงานตางๆของบริษัทที่เกี่ยวของกับการเงินและผลการดําเนินงานจากฝายบริหารตามเปาหมายที่ได
กําหนดไว
- ทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร
ผูบริหารบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

นายโคลด ปแอร เซนย
นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร
นางชญณา ศิริภิรมย
นางไฉไล หงสลดารมภ
นายฉัตรชัย เขียวทอง
นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ
นายสมชัย ตรงวิศาลพัฒนา
นายแอนดรูว นิซารา ซามาราตุงกา
นางสาวสุรีรัตน โมฬีชาติ
นายแมททิว จีน เกเบรียล กีรัด
นายโกวินด สามันต
นางหทัยนันท เกียรติเฟองฟู
นางสาวมัลลิกา อัศวโชค

Chief Executive Officer
Chief Operations Officer
Chief Financial Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Agent and Local Broker Officer
Chief Partnership Officer
Chief Underwriting Officer
Chief Risk Officer
Chief Marketing Officer
Chief Health Officer
Head of Efficiency
Head of Corporate Strategy
Head of Innovation

2.4 คณะกรรมการชุดยอย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล
นายธนชัย ธนชัยอารีย
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
นางเซนฮัง ซินดี้ ทง

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองพิจารณาและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหัวขอดังตอไปนี้อยางนอยปละครัง้
หรือตามความเหมาะสม
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายใน
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนและใหความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท และกรอบการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
1.1 หารือกับฝายบริหารของบริษทั เกี่ยวกับกรอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ผลการประเมินความ
เสี่ยงที่ไดดาํ เนินการแลว และขั้นตอนการบริหารจัดการที่ไดดาํ เนินการเพื่อติดตามวาความเสี่ยงดังกลาวยังคงอยูในความ
ระดับเสี่ยงที่บริษัทตั้งไว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไมมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดความเสี่ยงและไมตอง
ตรวจสอบหรือพิจารณาระดับความเสี่ยง
1.2 ทบทวนรายงานการจัดการเกี่ยวกับความคืบหนาใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอความเสี่ยงหรือการดําเนินงานของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ และรองขอรายงานจากฝายบริหารเกี่ยวกับพัฒนาการดังกลาวเปนครัง้ คราวตามความเหมาะสม
1.3 พิจารณาการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมถึงจุดออนหรือ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ถูกเปดเผยจากการสืบสวนสาเหตุที่อยูเบื้องหลังเหตุการณตา งๆ เชน การทุจริตภายใน การดําเนินการ
ทางกฎหมายที่สําคัญ และรายงานความลมเหลวในการปฏิบัตงิ าน รวมทั้งผลการตรวจสอบที่ดาํ เนินการโดยหนวยงาน
ตางๆ เชน หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก หนวยงานที่ดแู ลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ หนวยงาน
ที่ทําหนาที่ควบคุมการจัดการ และหนวยงานที่กาํ กับดูแล
2. งบการเงินและขั้นตอนในการรายงาน
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานผลการดําเนินงานที่เปดเผยตอสาธารณชน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัท
2.1 ทบทวนงบการเงินฉบับรางเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษทั ใหพิจารณาคุณภาพและความชัดเจนของขอมูล โดย
จะตองพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
ก) นโยบายหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่สําคัญ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ข) การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ค) การตัดสินใจที่สําคัญซึ่งตองใชองคประกอบสําคัญในการตัดสินหรือการประมาณการที่สําคัญ
ง) การรักษาและการเปดเผยขอมูลธุรกรรมที่ซับซอนและ / หรือผิดปกติที่เกิดขึ้นใหมในระหวางงวด
จ) การปรับเปลี่ยนที่สําคัญใด ๆ ที่เกิดจากการตรวจสอบภายนอกหรืออื่น ๆ
ฉ) ขอจํากัดใดๆ หรือการใดๆที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี หรือขอกําหนด ขอบังคับ และ/หรือกฎหมายใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน
ช) เรื่องอื่นใดทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของบริษัท
2.2 พิจารณาผลและขั้นตอนของ การไดรับ การเก็บรักษาและการตรวจสอบ ขอรองเรียนที่สําคัญเกี่ยวกับการบัญชีการ
ควบคุมภายในเกีย่ วกับการรายงานทางการเงิน หรือประเด็นดานการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทไดรับทราบ
3. ผูตรวจสอบบัญชีภายนอก
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เพื่อใหคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความเปนอิสระของผูสอบบัญชีของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะตอง
3.1 พิจารณานโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่เกี่ยวกับผูสอบบัญชีภายนอก ในสวนที่เกีย่ วกับความเปนอิสระและการ
ควบคุมคุณภาพ และไดรับการยืนยันวาผูสอบบัญชีภายนอกมีคณ
ุ สมบัติเชนวานั้น
3.2 ทบทวนแผนการปฏิบัตงิ านที่มอบหมายใหแกผูสอบบัญชีภายนอก รายงานประจําป และรายงานทีเ่ กี่ยวกับปญหา
และขอ เสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
3.3 ตรวจสอบการตรวจสอบงบการเงินรายปและงบการเงินรวมตามกฎหมาย
3.4 แจงใหคณะกรรมการบริษัททราบถึงผลการตรวจสอบตามกฎหมายและอธิบายไดวา การตรวจสอบตามกฎหมายมี
สวนชวยใหรายงานทางการเงินมีความสมบูรณอยางไร และคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในกระบวนการนี้อยางไร
3.5 ทบทวนและตรวจสอบความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
3.6 ทบทวนและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกเพื่อใหบริการอื่นที่ไมเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบ ภายหลังจากที่ไดวเิ คราะหวา จะสงผลกระทบตอความเปนอิสระ และความปลอดภัยของผูสอบบัญชี
3.7 พิจารณานโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับการใหบริการที่ไมเกีย่ วกับการตรวจสอบบัญชีและการนํานโยบายดังกลาวมา
ใช และใหคําแนะนําอยางสม่าํ เสมอแกคณะกรรมการวาควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสวนใดของนโยบายนี้
3.8 ทบทวนรายละเอียดคาตอบแทนที่บริษัทชําระใหแกผูสอบบัญชี
3.9 พิจารณาการแตงตั้ง การแตงตั้งอีกครั้ง การถอดถอน หรือการลาออกของผูสอบบัญชีภายนอก และดูแลกระบวนการ
คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอแนะการแตงตั้ง การแตงตัง้ อีกครัง้ หรือการถอดถอนตอคณะกรรมการบริษัท
3.10 ทบทวนรายงานเพิม่ เติมจากผูสอบบัญชีและรวมถึงการแถลงความเปนอิสระดวย
4. หนวยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อใหคณะกรรมการใหความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ฯ
4.1 สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งทีเ่ กี่ยวกับกลยุทธและความเสี่ยง
ของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลใหมั่นใจไดวา ไมมีขอจํากัดทางดานการบริหารจัดการ
4.2 พิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรสําหรับหนวยงานตรวจสอบภายใน (ทั้งงบประมาณทางการเงินและการ
ฝกอบรมทักษะ) ในกรอบความเสี่ยงและการควบคุมของกลุมบริษทั
4.3 ทบทวนผลการตรวจสอบที่สาํ คัญของหนวยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเหมาะสมของการตอบสนอง
ของฝายบริหาร
4.4 ทบทวนรายงานประจําไตรมาสเกี่ยวกับการแกไขปญหาของการตรวจสอบภายใน และขอคําอธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
การจัดการปญหาที่มีความสําคัญสูงที่เลยกําหนดการแกไขมาแลว ในกรณีที่จาํ เปน
4.5 สอบทานการปฏิบัตงิ านของหนวยงานตรวจสอบภายใน และจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนระยะ
4.6 พิจารณาการแตงตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลาออก และการถอดถอนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
รวมกับหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของภูมิภาคเอเชีย
5. หนาที่อื่นๆ
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5.1 ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกีย่ วของกับขอกําหนดในการใหบริการนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทรองขอ
5.2 ประเมินความเพียงพอของขอกําหนดในการใหบริการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยขอให
คณะกรรมการอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงหากวาจําเปน
5.3 ทบทวนผลการดําเนินงานของตนเองและยืนยันวามีการทําหนาที่ทั้งหมดที่กําหนดไวในขอกําหนดในการใหบริการนี้
เปนประจําทุกป
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ-นามสกุล
นายโคลด ปแอร เซนย
นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร
นางชญณา ศิริภิรมย
นางไฉไล หงสลดารมภ
นายฉัตรชัย เขียวทอง
นางสาวปวีณา ศรีสุวรรณ
นายสมชัย ตรงวิศาลพัฒนา
นายแอนดรูว นิซารา ซามาราตุงกา
นายโกวินด ชูบาส สามันต

-

ตําแหนง
Chief Executive Officer
Chief Operations Officer
Chief Financial Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Agent and Local Broker Officer
Chief Partnership Officer
Chief Underwriting Officer
Chief Risk Officer
Head of Information and Technology (Acting)

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ทบทวนและอนุมัติกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนธุรกิจ 3 ป และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดอยาง
นอยทุกป
ดูแลใหการบริหารความเสี่ยงในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ทบทวนและติดตามความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีสาระสําคัญ รวมทั้งพิจารณาแผนปองกันควบคุม
ความเสี่ยงใหมีความเพียงพอ
สงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
ชื่อ-นามสกุล
นายโคลด ปแอร เซนย
นางชญณา ศิริภิรมย
นางสาวมาริสา หลอรุงโรจน
นายยีฟุ เฟง
นายแอนดรูว นิซาลา ซามาราตุงการ

ตําแหนง
Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Head of Finance & Accounting
ผูแทนของ Group Chief Investment Officer
Chief Risk Officer

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
- ทบทวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนสําหรับพอรตการลงทุนทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ
- ทบทวนการลงทุนทั้งหมดที่อยูภายใตกรอบกระบวนการอนุมตั ิการลงทุน
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- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของสินทรัพยและหนี้สิน และทบทวนแนวทางการตัดสินใจ
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
- ติดตามความเสี่ยงทางการเงินและการปฏิบัติตามกรอบการทํางานและขอ จํากัด ดานความเสี่ยงของกลุมบริษัท
แอกซา
- ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน และกลยุทธการลงทุนและตรวจสอบใหแนใจวาการลงทุนทั้งหมดเปนไปตาม
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
- 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)
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
- อนุมัติกรอบแนวคิดโครงการ ซึ่งประกอบดวยหลักการและเหตุผล ขอบเขต กลุมเปาหมาย โอกาสทางการตลาด
สถานการณคูแขง โอกาสเขาถึงปญหา/อุปสรรค ขอจํากัด
- อนุมัติใหดําเนินการผลิต/ติดตั้ง โดยประเมินความเปนไปไดของโครงการโดยละเอียด
- อนุมัติสื่อการขายและกระบวนการขาย
- ติดตามและการปรับปรุงหลังจากการขายผลิตภัณฑ โดยศึกษาจากรายงานและวิเคราะห เพื่อใหรับทราบปญหา
อุปสรรคไมวาจะเปนดานพัฒนาผลิตภัณฑการบริหารจัดการและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเพม
ประสิทธิภาพใหสามารถตอบโจทยกับความตองการของลูกคาไดโดยสามารถเสนอแผนเพม เติมหากจําเปนเพื่อปดชอง
วางหรือปญหาที่ตรวจพบ
2.4.6 คณะกรรมการชี้ขาดเรื่องรองเรียน
ชื่อ-นามสกุล
นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร
นายฉัตรชัย เขียวทอง
นางสาวสุรีรัตน โมฬีชาติ
นางสาวบุณฑริกา สมบูรณทรัพย

ตําแหนง
Chief Operations Officer
Chief Agent and Local Broker Officer
Chief Marketing Officer
Head of Legal & Compliance

27
นายยิ่งพงศ โภคานันท
นางสาวณิชรัตน มหารักขกะ
นายชูเกียรติ ถนอมบุญชัย
นายพิริยศักดิ์ วงเวียน

Head of Claims
Head of Customer Services
Call Center Manager
Complaint Resolution Representative

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
- พิจารณาขอรองเรียนและดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทดานการประกันภัยหรือความบกพรองที่มาจากผลิตภัณทหรือ
เจาหนาที่ผูใหบริการ
- ลงมติผลการพิจารณาขั้นสุดทายกรณีขอรองเรียนที่ซับซอน หรือ ขอรองเรียนทีเ่ กี่ยวของกับจํานวนเงินชดเชยที่มี
จํานวนคอนขางสูง และการวิเคราะหปจจัยตางๆทีก่ อทําใหเกิดขอรองเรียน

2.5 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร
บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหารของบริษัท เปนไปตามนโยบายของ
กลุมแอกซา โดยจะสรรหาผูที่มีคุณสมบัติ ความรูและประสบการณในดานการทําธุรกิจทางดานการประกันภัยมาทําหนาที่
2.6 นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration Policy)
บริษัทมีการกําหนดนโยบายคาตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร โดยจะประกอบไปดวย
(1) การปฏิบัติตามคูมือคาตอบแทนของกลุมแอกซาในระดับทองที่อยางสมควรและตอเนื่อง (รวมถึงการปรับปรุง
ขั้นตอนการทบทวนเงินเดือนประจําปอยางตอเนื่อง)
(2) ทบทวนการตอบแทนพนักงานในระดับผูบริหารเพื่อที่การจายคาตอบแทนจะไดสะทอนถึงความสําเร็จรายบุคคล
และประสิทธิภาพโดยรวม ขณะเดียวกันจะตองเปนไปตามความตอเนื่องของตลาดและความยุติธรรมดวย
3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรัพย และหนีส้ นิ
(Asset Liability Management : ALM)
3.1

การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM)

บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมุงมั่นและใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงตอองคกรจึง
ไดกําหนดนโยบายใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรอยางเปนระบบและครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ
ดานเนื่องจากเปนธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจสําหรับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาเปนหนึ่งในการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพจะชวยเสริมสรางชื่อเสียง และกอใหเกิด
โอกาสเพื่อใหธุรกิจเติบโตอยางมีกําไรและยั่งยืน บริษัทจึงตระหนักถึงความจําเปนของวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงบวก
เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหแข็งแกรงและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
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บริษัทไดจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้น ภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทแอกซาภูมิภาค
(AXA Asia) และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2560 โดยมีนโยบายเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยง ดังมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. โครงสรางองคกร (Organization Structure)
บริษัทไดจัดโครงสรางบริษัทและขอบเขตความรับผิดชอบเปนไปตามปราการสามดาน (Three lines of defense) ดังนี้
ปราการดานที่ 1 (1st line of defense) - ผูบริหารและพนักงาน (Management and Staff) มีหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานและตัดสินใจประจําวัน และรับผิดชอบเบื้องตนในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ (เจาของ
ความเสี่ยง: Risk owner)
ปราการดานที่ 2 (2nd line of defense) - หนวยงานบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแล (Risk & Compliance) มีหนาที่
พัฒนา ประสานงานและติดตามผลการความคุมความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ (กํากับดูแลความเสี่ยง: Risk oversight)
ปราการดานที่ 3 (3rd line of defense) – หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความ
เสี่ยงอยางเปนอิสระ (ตรวจสอบความเสี่ยง: Risk Assurance)
2. โครงสรางการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Structure)
บริษัทแตงตั้งหัวหนาหนวยงานบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer: CRO) เพื่อดูแลหนวยงานบริหารความเสี่ยงและ
เปนสมาชิกของคณะผูบริหารบริษัท (Executive Committee) ซึ่งขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive
Officer: CEO) และหัวหนาหนวยงานบริหารความเสี่ยงภูมิภาค (Regional CRO) หัวหนาหนวยงานบริหารความเสี่ยง
มีหนาที่อํานวยความสะดวก และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (LRC) รายงานความเสี่ยงสําคัญตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภูมิภาค (Regional
Risk Committee: RRC) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทุกไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท (Board of Directors) อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
3. การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management)
3.1 ประเภทและกระบวนการดานความเสี่ยง (Definition and Process)
ความเสี่ยง หมายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดผลกระทบดานลบกับบริษัท ทั้งในดานการเงิน ผลการดําเนินงาน
, และหรือดานชื่อเสียง
ประเภทความเสี่ยงแบงออกเปน 4 ประเภทหลักดังนี้
1. ความเสี่ยงทางดานการเงิน ประกอบดวยความเสีย่ งดานตลาด (Market Risk) ความเสีย่ งดานเครดิต
(Credit Risk) และความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
2. ความเสี่ยงดานการประกันภัย (Insurance Risk) ประกอบไปดวย ความเสี่ยงดานเบี้ยประกันภัย
(Premium risk) ความเสี่ยงดานเงินสํารอง (Reserve risk) และความเสี่ยงดาน มหันตภัย (Catastrophe
risk)
3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
4. ความเสี่ยงดานอื่น (Other Risks)
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3.2. ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได (Risk Appetite)
บริษัทจัดทํากรอบระดับความเสีย่ งที่ยอมรับไดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวาการกํากับดูแล การรายงาน
ขอบเขตและกระบวนการตัดสินใจมีความเหมาะสม กรอบระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับไดเปนไปตามที่สวนงาน
ภูมิภาค (Regional Risk management) กําหนด และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา
ทุกป
3.3 กระบวนการประเมินความเสีย่ งประจําป (Annual Risk Assessment Process)
บริษัทจัดการประเมินความเสี่ยงเปนประจําทุกป เพื่อปรับปรุงสถานะความเสี่ยง (risk profile) และทะเบียน
ความเสี่ยง (risk register) ของแตละหนวยงาน โดยรายงานความเสี่ยงสําคัญจะถูกอนุมัติโดยผูบริหาร และ
นําเสนอผลการปรับปรุงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกไตรมาส รวมถึงรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงภูมิภาค คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินความเสีย่ งและระบุระดับความเสี่ยงเปนไปตามที่หนวยงานความเสี่ยง
ภูมิภาคกําหนด โดยใชตารางประเมินผลกระทบความเสี่ยง (Severity Assessment Table) ตารางโอกาส
เกิดความเสี่ยง (Likelihood Table) และตารางจัดลําดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ในการจัดลําดับความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงสําคัญของบริษัท
3.4 การรายงานความเสี่ยงสําคัญและการติดตาม (Key Risk Reporting and Monitoring)
โครงสรางการรายงานและติดตามความเสี่ยงสําคัญ จัดทําเพื่อสรางความมั่นใจวาคณะกรรมการผูบ ริหาร
ไดรับความมั่นใจวาความเสี่ยงมีการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
4. การบริหารความเสี่ยงจากกิจกรรม
นอกจากพิจารณาความเสี่ยงตามประเภทแลว การพิจารณาความเสี่ยงจากกิจกรรมไดถูกคํานึงถึงเพื่อใหมั่นใจวาทุก
กิจกรรมมีการจัดการและควบคุมอยางเพียงพอ
4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑภายใตฝายการตลาด มีหนาที่ประสานงานและทบทวน
ผลิตภัณฑ รวมถึงมีหนาที่เสนอตอ คปภ. หรือหนวยงานภูมิภาคเพื่ออนุมัติกอนวางจําหนาย
4.2 การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย หนวยงานคณิตศาสตรประกันภัย มีหนาที่จัดทําราคา ทดสอบผลกําไร
การตั้งสํารองและการบริหารเงินสํารอง การจัดการผลการดําเนินงานและการประกันภัยตอ
4.3 การพิจารณารับประกันภัย บริษัทจัดทําคูมือรับประกันภัยสําหรับแตละผลิตภัณฑและทบทวนอยางนอย
ทุ ก ป ห รื อ ตามความจํ า เป น รวมถึ ง การกํ า หนดระดั บ ขั้ น อนุ มั ติ สํ า หรั บ พนั ก งานแต ล ะระดั บ และตาม
ประสบการณ ผลการดําเนินงานถูกตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ นโยบายการพิจารณารับประกันภัยถูกจัดทําขึน้
ใหเปนไปตามกลยุทธบริษัท
4.4 การจัดการสินไหม หนวยงานจัดการสินไหมมีหนาที่จัดการสินไหม โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
หนวยงานคณิตศาสตรประกันภัยตรวจสอบและทบทวนความถูกตองของการจายสินไหม การตั้งสํารอง และ
การเรียกคืนคาสินไหม
4.5 การประกันภัยตอ นโยบายประกันภัยตอไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานกลุมแอกซา และประกาศ คปภ. เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยตอของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 และมีการทบทวน
ทุกปเพื่อใหมั่นใจวามีการจัดทําอยางเหมาะสม สะทอนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและนโยบาย
บริษัท
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4.6 การตั้งสํารอง บริษัทตั้งสํารองเปนไปตามมาตรฐานกลุมแอกซา และประกาศนายทะเบียน (คปภ.) เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตรประกันภัยเกี่ยวกับการประเมินมูลคาสํารอง
ประกันภัย สําหรับการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2557
4.7 การบริหารเงินกองทุน บริษัทมีการติดตามอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอ และ
คํานวณเปนไปตามที่ คปภ. กําหนด
4.8 การเก็บเบี้ยประกันภัย หนวยงานการเงินมีหนาที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรายงานตอผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
4.9 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น หนวยงานลงทุนมีหนาที่จัดการการลงทุนประจําวันและมีการ
กํ า กั บ ดู แลที่ เหมาะสม ทั้ ง นี้ ร วมถึงการติดตามการลงทุน และจัด ทํามาตรการลดความเสี่ ยงหากจําเปน
รายงานการลงทุนและขอมูลสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการลงทุน (LMIC)
4.10 การประเมินมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน หนวยงานการเงินมีหนาที่ดูแลใหการประเมินมูลคาสินทรัพยและ
หนี้สินมีความเพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้รวมถึงการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและ
ขอมูลสําคัญตอคณะกรรมการลงทุน (LMIC).
5. การจัดการระบบสารสนเทศ
หนวยงานระบบสารสนเทศมีหนาที่ดูแลการจัดการระบบสารสนเทศและการปองกันในภาพรวม ซึง่ รวมถึงการกํากับ
ดูแล, สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย, ควบคุมการเขาถึง, การจัดเก็บและสํารอง, ระบบเครือขาย และการสื่อสาร
กับบุคคลากรในบริษัท หนวยงานสารสนเทศจะทํางานประสานกับหนวยงานบริหารความเสี่ยงเพือ่ ประเมินความเสี่ยง
สําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง

3.2

การบริหารสินทรัพยและหนี้สนิ (Asset Liability Management : ALM)

กรุณาศึกษารายละเอียดการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน รวมถึงเกณฑ และนโยบายในการตัดสินใจ ในการจัดการดาน
การบริหารสินทรัพยฯ ในหัวขอเรื่องนโยบายการลงทุนของบริษัท ในขอ 6.
ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
สินทรัพยลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพยสภาพคลอง
(Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

หนวย : ลานบาท
ป 2560
ป 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
4,098.56
4,133.39
3,384.59
3,431.63
4,098.93

4,133.75

3,384.93

3,431.97

4,201.67
3,876.35

4,198.81
3,878.89

4,793.36
4,473.16

4,911.73
4,596.80

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงคหลักในการ
กํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชน
ตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัท
การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุก
ตัวจากการรับประกันภัย
4.1 การรับประกันภัยเชิงพาณิชย
4.1.1 บริษทั ฯ ไดประเมินความเสี่ยงในการรับประกันภัยทรัพยสนิ ในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเนนรับประกันภัย
ที่มีความเสีย่ งต่าํ ถึงปานกลางและตรวจสอบติดตามผลการรับประกันภัยทุก ๆ เดือนอยางใกลชิด
4.1.2 บริษัทฯ วิเคราะหและประเมินความเสีย่ งสูงสุดที่สามารถจะรับประกันภัยตอหนึ่งเหตุการณภยั พิบัติหรือม
หันตภัยโดยไมกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่ 25 ลานบาท
4.2 การรับประกันภัยตอ
4.2.1 บริษทั ฯ ดําเนินการจัดสรรการประกันภัยตอโดยคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอที่มีสถานะภาพทางการเงินที่
มั่นคงและไดรับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับ กลาวคือ S&P, Ambest, Moody เปนตน นอกจากนี้ยังได
กระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทรับประกันภัยตอหลาย ๆ แหงเพื่อลดความเสี่ยงของการกระจุกตัว
4.3 การรับประกันภัยรายยอย
4.3.1 จัดทําคูม ือรับประกันภัย (Underwriting Guidelines) ใหเปนไปตามนโยบายบริษัทโดยแยกตามแตละ
ประเภทความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของผูพิจารณาประกันภัย กรณี
ความเสี่ยงเกินขอบเขตที่กําหนด จะถูกอนุมัติโดยผูบริหารในระดับสูงขึ้นไป
4.3.2 จัดทําระดับขั้นอนุมัติ (Underwriting Authorities) สําหรับพนักงานแตละคนตามตําแหนง ตาม
ประสบการณ ตามประเภทความเสี่ยง และความเสี่ยงภัยพิบัต
4.3.3 กรณีประกันภัยทรัพยสิน การพิจารณาประกันภัยจะตองเปนไปตามคูมอื Fire Acceptance Limit Oversea
(FALO)
4.4.4 จัดทําระดับความเสี่ยงรวมสําหรับภัยธรรมชาติ เพื่อควบคุมความเสี่ยงสูงสุดตามพื้นทีเ่ สี่ยง
4.4.5 มีการตรวจสอบทรัพยสินกอนรับประกันภัย ระบุระดับความเสี่ยงโดยใชเทคนิคความเสี่ยง การติดตามและ
ปรับปรุงการปองกันทรัพยสินของลูกคา ซึ่งกําหนดอยูในคูม ือรับประกันภัย
4.4.6 ประกันภัยตอกับบริษัทที่มสี ถานะการเงินมั่นคงและระดับการจัดลําดับเปนไปตามคูม ือรับประกันภัย
4.4.7 หนวยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพื่อใหมั่นใจวาไดปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
บริษัท
4.4.8 ปฏิบัติตามคูม ือรับประกันภัยของบริษัทและระดับภูมิภาค
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4.4 การรับประกันภัยสุขภาพ
นโยบายและผลิตภัณฑการรับประกันภัยสุขภาพของบริษัทมีการจํากัดและควบคุมความเสี่ยงตอรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการรับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง (รับประกันภัยสุขภาพตางประเทศสวนบุคคล) บริษัทจะ
ดําเนินการสงประกัยภัยตอไปยังผูรับประกันภัยตอเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู
เอาประกันภัย
ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้

หนวย : ลานบาท

รายการ
สํารองประกันภัยสวนทีเ่ รียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
เงินคางรับจากการประกันภัยตอ
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ

ป 2560 / จํานวนเงิน
760.95
140.09
0.00

5. มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ทางบริษัทไดทําการแบงผลิตภัณฑออกเปน ๒๑ แบบ โดยแยกตามแบบการประกันภัย โดยอางอิงจาก Group AXA ซึ่งระเบียบ
วิ ธี ก ารที่ ท างบริ ษั ท ใช จะใช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร เช น Chain Ladder Method, Bornhuetter-Ferguson Method และ
Expected Loss Ratio Method โดยแตละวิธีที่ใชจะขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของแตละผลิตภัณฑ

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมรี ายละเอียด ดังนี้

รายการ

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไมถือเปนรายได
(Premium liabilities)
- สํารองคาสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หนวย : ลานบาท
ป 2560
ราคาบัญชี ราคา
ประเมิน

ป 2559
ราคาบัญชี ราคา
ประเมิน

1,714.27

1,479.11

1,764.72

1,528.24

1,739.85

1,977.55

2,276.95

2,637.07

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เปนที่
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีอนุญาตแลว

33
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพือ่
วัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษทั ความสามารถ
ในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัยซึ่งจะตองประเมินโดยนัก
คณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการ
ยอมรับ สมมติฐานทีใ่ ชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณีที่บริษัทมีขอมูลไมเพียงพอ
อาจอางอิงจากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอรตการรับประกันภัย
ของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตองรวมถึงคาเผื่อความผันผวน (Provision of
Adverse Deviation : PAD) ซึง่ ใหเปนไปตามที่สํานักงาน คปภ. กําหนด
ขอสังเกต ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตางระหวางราคา
บัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกันในการประเมินตามที่กลาว
ไวขางตน ทั้งนี้ผูที่จะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยทั้งสองใหถี่ถว นกอนตัดสินใจ
6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายการลงทุน
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย ดังตอไปนี้
• ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาล (ค้ําประกันโดยรัฐบาล) และกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาล
(ค้ําประกันโดยรัฐบาล)
• ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทย
• ตราสารหนี้ หุนกู ที่ออกโดยบริษทั เอกชน
• หุนทุนและกองทุนรวมที่ลงทุนในหุน ทุน
• การฝากเงินกับธนาคาร และกองทุนรวมตลาดเงิน
ในปจจุบัน บริษัท มีสดั สวนการลงทุนในตราสารหนี้ 99.9% และมีการลงทุนในหุนสามัญของบริษัท กลางคุม ครองผูประสบภัย
จากรถ และบริษัท ทีไอไอ จํากัด
ทั้งนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด ถือเปน เงินลงทุนเผื่อขาย แสดงโดยมูลคายุติธรรม ซึ่งมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตาม
ราคาเสนอซื้อ โดยอางอิงราคาเสนอซื้อลาสุดจากศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไรและ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนในตราสารทุน ถือเปนเงินลงทุน
ทั่วไป แสดงดวยราคาทุนหักการดอยคา

ขอบเขตระยะเวลาการลงทุน
ตามหลักการบริหารความเสี่ยงดานสินทรัพยและหนี้สิน บริษัทกําหนดใหความแตกตางดานระยะเวลาของสินทรัพยและหนี้สิน
(Duration Gap) ไมเกินกําหนดชวงระยะเวลา 2 ป โดยใหพจิ ารณาความเสี่ยงดานสภาพคลองและผลตอบแทนของเงินลงทุนให
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เหมาะสมกับความแตกตางดานระยะเวลาของสินทรัพยและหนี้สิน ตองจัดใหมกี ารรายงานคาความแตกตางดานระยะเวลาของ
สินทรัพยและหนี้สินทุกไตรมาส
ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
สินทรัพยลงทุน

หนวย : ลานบาท
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
เ งิ น ฝ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น แ ละ 1,332.79
1,332.79
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุนกู,
2,765.80
2,765.80
ตั๋วสัญญาใชเงิน,ตัว๋ แลกเงิน, หุนกู
แปลงสภาพ และ
สลาก
ออมทรัพย)
ตราสารทุ น (ไม ร วมเงิ น ลงทุ น ใน
0.28
35.11
บริษัทยอยและบริษัทรวม)
หนวยลงทุน
0.05
0.05
เงินใหกูยืม,เงินใหเชาซื้อรถ และให
0.00
0.00
เชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ก ารซื้ อ หุ น
0.00
0.00
หุนกู หนวยลงทุน
ตราสารอนุพันธุ
0.00
0.00
เงินลงทุนอื่น
0.00
0.00
รวมสินทรัพยลงทุน
4,098.93
4,133.75

ป 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,669.74
,1669.74
1,714.86

1,714.86

0.28

47.32

0.05
0.00

0.05
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
3,384.93

0.00
0.00
3,431.97

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงคหลักใน
การกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจาย
ผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย
7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
ผลงานดานธุรกิจการรับประกันภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม จํานวน 3,456,830,533 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2559 คิดเปนรอยละ 1.4
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เบี้ยประกันภัยรับในป 2560 แยกตามประเภทการรับประกันภัย 4 ประเภท ดังนี้
1. การรับประกันอัคคีภัย มีเบี้ยประกันภัยรับ จํานวน 146,133,552 บาท เพิ่มขึ้นจํากปที่แลว คิดเปนรอยละ 4
2. การรับประกันภัยทํางทะเลและขนสง มีเบี้ยประกันภัยรับ จํานวน 179,484,911 บาท เพิ่มขึ้นจํากปที่แลว คิดเปนรอยละ 18
3. การรับประกันภัยรถยนต มีเบีย้ ประกันภัยรับ จํานวน 1,389,118,655 บาท ลดลงจากปที่แลว คิดเปน รอยละ 4.1
4. การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีเบี้ยประกันภัยรับ จํานวน 1,742,093,415 บาท ลดลดจํากปที่แลว คิดเปนรอยละ 1.3
ผลการดําเนินงาน
บริษัทฯ มีกําไรจากการลงทุน จํานวน 62,669,808 บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2559 จากจํานวนเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนหักภาษี จํานวน 370,001,214 บาท เทียบกับป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 47.5 รายไดทางภาษี
จํานวน 58,330,866 บาท ทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากภาษี จํานวน 311,670,348 บาท

ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้เปนอยางนอย
หนวย : ลานบาท
2560
2559
3,456.83
3,506.32
2,656.97
2,753.54
65.45
61.39
(311.67)
(200.25)

รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (สุทธิ)
รายไดจากการลงทุน และรายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (รอยละ)
อัตราสวน
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราสวนรวม ( Combined Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน ( Return on equity)

2560
70.2%
45.4%
117.0%
237.6%
(15.5%)

2559
66.4%
44.2%
111.3%
150.7%
(11.5%)

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทนั้น เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซงึ่ เงินกองทุนตามหนวยงานกํากับดูแล
(Solvency Capital) ตามที่ สํานักงาน คปภ. กําหนด
ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ ใหมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ

หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559
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สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อย
ละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

5,915.42

6,159.07

3,878.89
319.91
1,716.62
233.29%

4,596.80
314.94
1,247.33
195.33%

1,714.11
734.77

1,234.68
632.08

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน วินาศภัย กาหนดให้นาย
ทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็นในการกากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละ
หนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุ นตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้า งต้น คานวณโดยใช้ร าคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากั บและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว
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
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
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รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4/2560
https://thailandgi.cdn.axa-contento-118412.eu/thailandgi%2F365661ef-61ed-4bad-99fd-4b82e6a0a7d3_4-2560.pdf
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

