
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
หน่วย  :  ลา้นบาท

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ 815.51      829.01      819.82      798.06      

หน้ีสิน 213.21      239.89      233.01      215.16      

ส่วนของผูถื้อหุน้ 602.30      589.12      586.81      582.90      

เงินกองทุน 940.86      925.21      925.07      920.37      

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 267.69      260.97      263.16      267.06      

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 351.48      354.53      351.53      344.64      

รายได้ 52.53        59.05        132.62      192.81      

รายจ่าย 44.29        44.26        104.76      154.47      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   ( ก่อนหกัภาษี ) 8.24          14.79        27.86        38.34        

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 0.84          18.65        30.60        37.61        

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน 28.57        (9.40) 19.74        (24.57)

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน -            -            (15.00) (15.00)

เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 29.41        9.25          35.34        (1.96)
หมายเหตุ 1. กฎหมายก าหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย ตอ้งไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 140

2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ซ่ึงไม่อยูใ่นขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบของผูส้อบบญัชี     

3. ไตรมาสท่ี 2 หมายถึง ผลการด าเนินงานสะสม 6 เดือน  และ ไตรมาสท่ี 3 หมายถึง ผลการด าเนินงานสะสม 9 เดือน    

4.  รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้หมายถึงกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ท่ีจดัท าโดยวิธีทางตรง

5. งบการเงินผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชี                                          

สินทรัพย์

หน้ีสิน

ส่วนของผูถื้อหุน้

เงินกองทุน

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)

รายได้

รายจ่าย

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   ( ก่อนหกัภาษี )

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
หมายเหตุ : 1. กฎหมายก าหนดให้สดัส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย ตอ้งไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 140

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั (ร้อยละ) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง

261.61

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม

586.75

43.40

37.31

(28.77)

(4.76)

(6.46)

(15.00)

ปี  2558 ปี  2557

บริษทั  จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)
เปิดเผย ณ วนัท่ี  16  พฤษภาคม  2559

รายการ

รายการ

252.63

916.35

269.83

339.60%

2558 2557

798.10

211.35

810.38

232.13

578.25

913.11

209.23

23.61

349.03%

235.95

209.97

25.98

อตัราส่วน

(11.02)

7.83

                     2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ซ่ึงไม่อยูใ่นขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

>= 100 % 2,279.10% 2,714.95%

คา่มาตรฐาน

ปผว. 1 
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ตวัเรือ สินคา้

โดย
ขอ้บงัคบั
ของ

กฎหมาย

โดยความ
สมคัรใจ

ความ
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น

ความ
รับผิด

ต่อบุคคล
ภายนอก

วิศว
กรรม

อุบติัเหตุ
ส่วน
บุคคล

สุขภาพ อ่ืนๆ

39.67 0 14.36 134.54 33.58 21.49 0.21 0 0.71 0 1.37 245.93      

16.13 0 5.84 54.71 13.65 8.74 0.08 0 0.29 0 0.56 100.00      

ตวัเรือ สินคา้

โดย
ขอ้บงัคบั
ของ

กฎหมาย

โดยความ
สมคัรใจ

ความ
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น

ความ
รับผิด

ต่อบุคคล
ภายนอก

วิศว
กรรม

อุบติัเหตุ
ส่วน
บุคคล

สุขภาพ อ่ืนๆ

41.17 0 10.78 109.13 30.93 23.47 0.21 0 1.45 0 1.23 218.37      

18.85 0 4.94 49.98 14.16 10.75 0.10 0 0.66 0 0.56 100.00      

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปี

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกนัภยั
1.  ตวัแทน นายหนา้ ลูกคา้โดยตรงสอบถามคา่เบ้ียประกนัภยั
2.  พนกังานสอบถามรายละเอียดทรัพยสิ์นท่ีท าประกนัภยั 
3.  กรณีทุนประกนัสูง อาจมีการส่งเจา้หนา้ท่ีบริษทัไปตรวจสอบทรัพยสิ์น
4.  พนกังานค านวณคา่เบ้ียประกนั แจง้คา่เบ้ียประกนัภยัรวมภาษีอากร
5.  ออกกรมธรรม ์และส่งกรมธรรมใ์หผู้เ้อาประกนัภยั 

ขั้นตอน  ระยะเวลา  เอกสาร  และวิธีการในการขอเอาประกนัภยั
ภาคสมคัรใจ

1.  ตวัแทน นายหนา้ ลูกคา้โดยตรง สอบถามคา่เบ้ียประกนัภยั 
2.  พนกังานสอบถามรายละเอียดของรถท่ีจะท าประกนัภยัประเภทไหน , เคยท าประกนัท่ีบริษทัใด
3. พนกังานค านวณคา่เบ้ียประกนัภยั กรณีระบุช่ือผูข้บัข่ี ตอ้งขอ วนั .เดือน.ปี.เกิด ของผูท่ี้ระบุไม่เกิน 2  คน
4.  ระยะเวลา 1 ปี หรือขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกินอีก 90 วนั หรือ  ท  าประกนัภยัแบบไม่เตม็ปี
5.  พนกังานแจง้คา่เบ้ียประกนัภยัรวมภาษีอากรไดท้นัที 
6.  รอการตอบตกลงจากตวัแทน นายหนา้ ลูกคา้โดยตรง ขอรายการจดทะเบียนถา้ระบุผูข้บัข่ีตอ้งขอส าเนาใบขบัข่ี ,บตัรประชาชน
7.  ถา้ประกนัภยัประเภท 1 ตอ้งตรวจสภาพรถก่อนท าประกนัภยั ,บนัทึกการตรวจสภาพรถ
8.  ออกกรมธรรม์
9.  ส่งกรมธรรมใ์หผู้เ้อาประกนัภยั 

การประกนัภยัทางทะเล การประกนัภยัเบด็เตลด็

รวม

ตารางสดัส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยัประจ าปี   2557

สดัส่วนของเบ้ีย
ประกนัภยั

การประกนัภยัรถยนต์

การประกนัภยัเบด็เตลด็

รวม

การ
ประกนั
อคัคีภยั

ตารางสดัส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยัประจ าปี   2558

รายการ
การ

ประกนั
อคัคีภยั

การประกนัภยัทางทะเล การประกนัภยัรถยนต์

จ านวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับ
โดยตรง

รายการ

จ านวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับ
โดยตรง

สดัส่วนของเบ้ีย
ประกนัภยั

แผนกรับประกนัอคัคภียั ทางทะเลและอุบัตเิหตุ เบ็ดเตลด็

แผนกรับประกนัภยัยานยนต์
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ภาคบังคบั                     
1.  ตวัแทน นายหนา้ ลูกคา้โดยตรง สอบถามคา่เบ้ียประกนัภยั
2.  พนกังานสอบถามรายละเอียดของรถท่ีจะท าประกนัภยัและวนัท่ีครบก าหนดเสียภาษีประจ าปี
3.  แจง้คา่เบ้ียประกนัภยัรวมภาษีอากรไดท้นัที
4.  รอการตอบตกลงจากตวัแทน นายหนา้ ลูกคา้โดยตรง
5.  ขอรายการจดทะเบียน
6.  ออกกรมธรรม์
7.  ส่งกรมธรรมใ์หผู้เ้อาประกนัภยั

เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บแจง้เหตุแลว้ จดัส่งพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุออกไปใหบ้ริการ กรณีทุนประกนัสูง อาจจา้งบริษทัส ารวจภยัออกไปใหบ้ริการ  หลงั
จากไดรั้บหลกัฐานความเสียหายพร้อมเอกสารครบถว้นสามารถรับคา่สินไหมทดแทน ไดภ้ายใน 7 วนัท าการ

ภาคสมคัรใจ
1. ขั้นตอนในการขอรับคา่สินไหมทดแทน
กรณีรถคนัเอาประกนัภยัเกิดอุบติัเหตุเฉ่ียวชนกบัรถคูก่รณี เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บแจง้เหตุแลว้ จดัส่งพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุออกไปใหบ้ริการตรวจ

สอบความเสียหายของรถประกนั , รถคูก่รณี  และ ออกหลกัฐานความเสียหายให ้รถประกนั , รถคูก่รณี
2. ระยะเวลา
หลงัจากไดรั้บหลกัฐานความเสียหายแลว้  หากมีความประสงคจ์ดัซ่อมกบัอู่ในสญัญาของบริษทัฯ  ใหน้ ารถ และ หลกัฐานความเสียหายไปติดต่ออู่ใน

สญัญาไดเ้ลย  หากมีความประสงคน์ ารถไปจดัซ่อมเอง  ใหน้ ารถมาติดต่อท่ีบริษทัฯ  พร้อมน าใบเสนอราคาเพ่ือใหบ้ริษทัฯ  คุมราคาคา่แรงรวมคา่อะไหล่  ( โดยใหท้าง
รถประกนัสามารถติดต่อบริษทัฯ  หลงัเกิดเหตุไดท้นัที )

3. เอกสาร
หลงัจากบริษทัฯ ไดคุ้มราคาแลว้ ประกนั , คูก่รณี ใหเ้ตรียมเอกสารมาตั้งเบิก ท่ีบริษทัฯ

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ส าเนาบตัรประชาชน
3. ส าเนาทะเบียนรถ
4. ส าเนากรมธรรม ์ ( ส าหรับรถคูก่รณี )

4. วิธีการในการขอรับคา่สินไหมทดแทน
:   ในกรณีรถประกนั และหรือ รถคูก่รณี จดัซ่อมเอง และ เม่ือซ่อมเสร็จแลว้น ามาตั้งเบิกกบับริษทัฯ พร้อมเอกสารใหค้รบถว้นแลว้ สามารถรับคา่

สินไหมทดแทน ไดภ้ายใน 7 วนัท าการ
:   กรณีหากรถคนัเอาประกนัถูกโจรกรรม โดยเง่ือนไขในการขอรับคา่สินไหมทดแทนตามท่ีระบุไวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม ์ หากบริษทัฯ ไม่สามารถ

ติดตามรถคนัเอาประกนัภยัท่ีถูกโจรกรรมคืนมาไดภ้ายใน 45 วนั  บริษทัฯ กจ็ะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเตม็ตามทุนประกนัท่ีไดท้  าเอาไวโ้ดยบริษทัฯ จะจ่ายใหก้บั 
รถประกนั หรือ ผูรั้บผลประโยชน์ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกรมธรรม์

ภาคบังคบั                     
1. ขั้นตอนในการขอรับคา่สินไหมทดแทน
กรณีรถคนัเอาประกนัภยัเกิดอุบติัเหตุ และ มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ จากการเกิดอุบติัเหตุในคร้ังน้ี  บริษทัฯ จดัส่งพนกังานไปตรวจสอบวา่ ผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บ

บาดเจบ็เป็นผูข้บัข่ี , ผูโ้ดยสารรถประกนั หรือ เป็นบุคคลภายนอก  และบนัทึกการบาดเจบ็ของแต่ละคน และตรวจสอบคา่รักษาพยาบาล สอบถามการวินิจฉยัของ
แพทยผ์ูต้รวจวา่จะตอ้งหยดุพกัรักษาตวัหรือไม่  เพ่ือน าขอ้มูลมาประกอบ การพิจารณาคา่สินไหมทดแทน ต่อไป

2. ระยะเวลา
ในส่วน พ.ร.บ. สามารถน าเร่ืองมาติดต่อบริษทัฯ ไดเ้ลย หรือมอบอ านาจใหก้บัทางโรงพยาบาลน ามาตั้งเบิกกบับริษทัฯ กไ็ด้
3. เอกสาร
ในส่วนของการส ารองจ่ายคา่รักษาพยาบาลไป และจะน ามาเบิกคืนกบับริษทัฯ จะตอ้งเตรียมเอกสารในการตั้งเบิก ดงัน้ี

1. ใบเสร็จคา่รักษาพยาบาล  ( ตามรักษาจริง )
2. ใบรับรองแพทย์
3.  บตัรประชาชน           ( ของผูป้ระสบภยั )
4.  ส าเนาบนัทึกประจ าวนั  ( กรณีถึงสถานีต ารวจ )
5. ใบมรณะบตัร                ( กรณีเสียชีวิต )

ขั้นตอนในการขอรับค่าสินไหมทดแทนของแผนกอคัคภียั ทางทะเล และอุบัตเิหตุเบ็ดเตลด็

ขั้นตอนในการขอรับค่าสินไหมทดแทนของแผนกรถยนต์

หนา้ 3



หากเอกสารในการตั้งเบิกครบถว้นแลว้ สามารถจะเบิก คา่รักษาพยาบาล และ คา่สินไหมทดแทนไดภ้ายใน 7 วนัท าการ

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือการติดต่อประสานงานกบั  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั
เรียบร้อยแลว้ จึงขอแจง้รายช่ือ และ หมายเลขโทรศพัทข์องพนกังานประจ าหน่วยรับเร่ืองร้องเรียน คือ นางจิดาภา  สุขสุเมฆ โทร . 02-276-1024 ต่อ 612

ขา้พเจา้  บริษทั  จรัญประกนัภยั  จ  ากดั  ( มหาชน )  ขอรับรองความถูกตอ้งของรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

นายสุกิจ   จรัญวาศน์  ,  นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู
กรรมการบริษทั
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