
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
หน่วย  :  ลา้นบาท

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ 815.51      829.01      795.53      819.82      800.86      798.06      

หน้ีสิน 213.21      239.89      213.66      233.01      210.11      215.16      

ส่วนของผูถื้อหุน้ 602.30      589.12      581.87      586.81      590.75      582.90      

เงินกองทุน 940.86      925.21      916.66      925.07      926.46      920.37      

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 267.69      260.97      272.23      263.16      270.68      267.06      

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 351.48      354.53      336.72      351.53      342.27      344.64      

รายได้ 52.53        59.05        107.92      132.62      159.39      192.81      

รายจ่าย 44.29        44.26        93.34        104.76      133.66      154.47      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   ( ก่อนหกัภาษี ) 8.24          14.79        14.58        27.86        25.73        38.34        

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 0.84          18.65        11.04        30.60        10.75        37.61        

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน 28.57        (9.40) 13.62        19.74        14.86        (24.57)

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน -            -            (24.00) (15.00) (24.00) (15.00)

เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 29.41        9.25          0.66          35.34        1.61          (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

178.45

(28.77)

339.60%

252.63

209.23

43.40

อตัราส่วน

(15.00)

(6.46)

                     2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ซ่ึงไม่อยูใ่นขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

>= 100 % 2,483.93% 2,279.10%

คา่มาตรฐาน

บริษทั  จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)
เปิดเผย ณ วนัท่ี  25  เมษายน  2560

รายการ

รายการ

208.47

927.65

269.96

343.62%

2559 2558

803.71

209.80

798.10

211.35

586.75

916.35

ปี  2559 ปี  2558

30.02

28.89

(0.36)

37.31

4.53

(24.00)

269.83

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม

593.91

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

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      

ตวัเรือ สินคา้

โดย
ขอ้บงัคบั
ของ

กฎหมาย

โดยความ
สมคัรใจ

ความ
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น

ความ
รับผิด

ต่อบุคคล
ภายนอก

วิศว
กรรม

อุบติัเหตุ
ส่วน
บุคคล

สุขภาพ อ่ืนๆ

39.62 0 9.77 71.57 27.94 27.85 0.29 0 0.86 0 1.41 179.31      

22.10 0 5.45 39.91 15.58 15.53 0.16 0 0.48 0 0.79 100.00      

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 

จ านวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับ
โดยตรง

สดัส่วนของเบ้ีย
ประกนัภยั

แผนกรับประกนัอคัคภียั ทางทะเลและอุบัตเิหตุ เบ็ดเตลด็

แผนกรับประกนัภยัยานยนต์

การประกนัภยัเบด็เตลด็

รวม

การ
ประกนั
อคัคีภยั

ตารางสดัส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยัประจ าปี   2559

รายการ
การ

ประกนั
อคัคีภยั

การประกนัภยัทางทะเล การประกนัภยัรถยนต์

จ านวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับ
โดยตรง

รายการ

สดัส่วนของเบ้ีย
ประกนัภยั

การประกนัภยัรถยนต์การประกนัภยัทางทะเล การประกนัภยัเบด็เตลด็

รวม

ตารางสดัส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยัประจ าปี   2558
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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
วิธีปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัเหตุรถยนต ์ 
1.)  แจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที

:  กรณีแจง้เป็นหลกัฐานใหส้อบถามเลขเคลม ไวเ้พ่ือความสะดวกในการติดต่อภายหลงั
2.)  รายละเอียดท่ีตอ้งแจง้

:  ยีห่อ้ ทะเบียนรถ จงัหวดั สีรถ
:  หมายเลขกรมธรรม์
:  เบอร์โทรศพัทมื์อถือของผูแ้จง้ /ผูข้บัข่ี
:  สถานท่ีเกิดเหตุ  ถนน  ซอย  หรือจุดสงัเกตท่ีเห็นไดง่้าย
:  ลกัษณะการเกิดเหตุ

3.)  หลงัจากโทรแจง้เหตุแลว้ใหร้อ ณ ท่ีเกิดเหตุ  โดยปฏิบติัตามค าแนะน าเบ้ืองตน้ของเจา้หนา้ท่ีรับแจง้ฯ
4.)  ไม่ควรเคล่ือนยา้ยรถ เวน้แต่

:  มีเจา้หนา้ท่ีต  ารวจด าเนินการ
:  รู้ผิด รู้ถูกแน่นอน  และมีหลกัฐาน เช่นภาพถ่ายหลงัเกิดเหตุ , เอกสารยอมรับผิด
:  หากมีการเคล่ือนยา้ยรถออกจากจุดเดิมท่ีแจง้ไว ้ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที

5.)  ไม่ควรตกลงชดใชค้า่เสียหาย  เม่ือไม่แน่ใจในลกัษณะอุบติัเหตุ
6.)   กรณีมีผูบ้าดเจบ็  ใหช่้วยเหลือน าส่งสถานพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด  และแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที
7.)   เจา้ของรถหรือผูเ้อาประกนัภยัสามารถน ารถเขา้ซ่อมกบัอู่คูส่ญัญาฯของบริษทัตามท่ีท่านสะดวก
8.)   กรณีท่ีตอ้งมีการส ารวจภยั บริษทัจะแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเจา้หนา้ท่ีไปส ารวจภยั ในจุดท่ีเกิดเหตุ  ออกเอกสารการรับแจง้เหตุ  หรือ /ออก

ใบตรวจสอบรายการความเสียหายใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณีไวเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือใหน้ ามาติดต่อ
กบับริษทัหรือด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป

กรณีทราบวา่เป็นฝ่ายผิด
1.) กรุณาอยา่หลบหนี  เพราะท่านอาจไม่ใช่ผูก้ระท าผิด  การหลบหนีจะเป็นเหตุท าใหต้อ้งโทษคดีอาญาเพ่ิมข้ึน
2.)  ถา้ไม่สามารถติดต่อบริษทั  อาจด าเนินการโดยสามารถปฏิบติัดงัน้ี

:  นดัหมายกบัคูก่รณีภายหลงั
:  ท าบนัทึกยอมรับผิดใหคู้ก่รณีติดต่อบริษทัฯ หลงัจากท่านไดแ้จง้อุบติัเหตุคร้ังน้ีใหบ้ริษทัทราบแลว้  หรือใหน้ าบนัทึกยอมรับผิดติดต่อ

ประกนัภยัของตน
:  แลกแบบฟอร์ม “ใบยนืยนัการเกิดเหตุ”(Claim Form) จากนั้นรีบติดต่อเจา้หนา้ท่ีรับแจง้อุบติัเหตุ  เพ่ือด าเนินการใหก้บัท่านต่อไป

ขั้นตอนในการขอรับค่าสินไหมทดแทนของแผนกอคัคภียั ทางทะเล และอุบัตเิหตุเบ็ดเตลด็

ขั้นตอนในการขอรับค่าสินไหมทดแทนของแผนกรถยนต์
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การท าบนัทึกยอมรับผิด
ควรระบุรายละเอียด ซ่ึงเขียนข้ึนเองได ้ดงัต่อไปน้ี 

:  ช่ือ-นามสกลุ  ของฝ่ายผิด
:  ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ โดยชดัเจนและสามารถติดต่อได้
:  วนัท่ี  สถานท่ีเกิดเหตุ
:  ทะเบียนรถคนัท่ีเป็นฝ่ายผิด  และคนัท่ีเป็นฝ่ายถูก
:  ขอ้ความท่ีระบุวา่ยอมรับผิด  และรายละเอียดความเสียหาย
:  ลงลายมือช่ือพร้อมพยาน  กรณีเป็นนามบตัร  ตอ้งมีช่ือก ากบั

กรณีเป็นฝ่ายถูก
:  ถา้คูก่รณีไม่ยอมรับผิดใหจ้ดยีห่อ้รถ  ทะเบียนรถคูก่รณีไวก่้อนจากนั้นโทร .แจง้ใหบ้ริษทัทราบ
:  ไม่ควรแยกรถจนกวา่คูก่รณียอมรับผิด  และมีหลกัฐานให ้ เช่น บนัทึกยอมรับผิด  หรือแบบฟอร์ม  “ใบยนืยนัการเกิดเหตุ”  
:  ถา้คูก่รณีหลบหนีใหแ้จง้ต  ารวจเพ่ือลงบนัทึกประจ าวนั  โดยระบุรายละเอียดคูก่รณีใหม้ากท่ีสุด
:  กรณีทรัพยสิ์นในรถเสียหาย  ตอ้งลงบนัทึกประจ าวนัทุกคร้ัง เพราะส่วนน้ีตอ้งเรียกร้องเองโดยตรง

กรณีมีผูบ้าดเจบ็/เสียชีวิต
:  ไม่วา่จะเป็นฝ่ายผิด/ฝ่ายถูก  ใหรี้บน าผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ส่งสถานพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดทนัที
:  ใหผู้บ้าดเจบ็ใชสิ้ทธิเบิกตามกรมธรรมป์ระกนัภยั พ .ร.บ. ก่อน
:  ถา้มีการส ารองจ่ายคา่รักษาพยาบาล  ใหเ้กบ็ใบเสร็จรับเงินและใบรังรองแพทยไ์ว ้ทุกคร้ัง

กรณีเกิดอุบติัเหตุท่ีไม่ตอ้งมีการส ารวจภยั 
:  บริษทัจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี ทราบถึงเอกสารหลกัฐานทั้งหมดท่ีตอ้งใช้

ประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกบับริษทั และระยะเวลาท่ีใชใ้นการพิจารณาและชดใชเ้งิน หรือคา่สินไหมทดแทน

กรณีเกิดอุบติัเหตุไม่มีคูก่รณี
กรณีเกิดอุบติัเหตุไม่มีคูก่รณี  เช่น  กระจกบงัลมหนา้แตก  ชนร้ัว  หรือเบียดเสา  ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี

:  โทร.แจง้การเกิดอุบติัเหตุใหบ้ริษทัทราบทนัที เพ่ือติดต่อขอเบอร์โทรศพัทข์องร้านกระจก /อู่คูส่ญัญา
:  ติดต่อร้านกระจกหรืออู่  คูส่ญัญาฯ  เพ่ือด าเนินการจดัเปล่ียนกระจก /ซ่อมรถ  หากตอ้งการเขา้ซ่อมกบัอู่นอก  กรุณาติดต่อบริษทั  เพ่ือ

ประเมินราคาก่อนด าเนินการจดัซ่อม

กรณีรถหาย      ใชเ้อกสารประกอบการพิจารณาสินไหม (ตามเอกสารแนบ)
กรณีรถหายใหรี้บแจง้เหตุใหบ้ริษทัและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทนัที  ดงัต่อไปน้ี

:  สถานีต ารวจทอ้งท่ีเกิดเหตุ
:  ต ารวจทางหลวง (โทร. 1193)
:  สถานีวิทยพิุทกัษส์นัติราษฎร์ FM91 (โทร.1644)
:  กองปราบปราม โทร .02-513-3844
:  ศูนยป้์องกนัและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต ์ (ศปจร.น.) โทร. 02-354-6182 , 02-252-8526

กรณีคืนทุนประกนัภยั ใชเ้อกสารประกอบการพิจารณาสินไหม (ตามเอกสารแนบ)

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
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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 )
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

กรรมการบริษทั
นายสุกิจ   จรัญวาศน์  ,  นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู
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