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การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุงหมาย เพ่ือวิเคราะหฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุน

ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัยไทย ดวยอัตราสวนทางการเงินประเภทตางๆ โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 
กลุมบริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต และกลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต และแบงเปน 
3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

ผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา  กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัย
รถยนต  มีฐานะทางการเงินในระดับดี เน่ืองจาก มีการขยายงานภายใตขีดความสามารถทางการเงิน
ของตน และมีแนวโนมการขยายงานที่สมํ่าเสมอ แตมีสภาพคลอง และความสามารถในการทํากําไร
นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต  ทั้งน้ี กลุมบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต มีความม่ันคงทางการเงิน เน่ืองจาก มีผลกําไรจากการดําเนินงาน 
จากการใชสินทรัพย รวมถึงเงินปนผล และราคาหุนของกลุมบริษัทดังกลาวสูงกวากลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต อีกทั้งยังมีสภาพคลองที่ดี และมีความสามารถในการจายคา
สินไหมที่ดีกวา แตมีการขยายงานที่นอยเกินไป โดยเฉพาะกลุมบริษัทขนาดเล็ก มีความผันผวนของ
นโยบายในการขยายงาน และมีการพ่ึงพิงการทําประกันภัยตอมาก 

การจัดสรรสินทรัพยลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต และบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) เนนการลงทุนที่มีความ
เส่ียงต่ําที่สุด มีสภาพคลองสูงที่สุด และมีหลักทรัพยหรือรัฐบาลเปนประกัน ซึ่งสินทรัพยประเภทที่มี
ความเส่ียงต่ํา จะใหผลตอบแทนที่ต่ําดวยเชนกัน เน่ืองจากบริษัทประกันวินาศภัยสวนใหญตองการ
ที่จะคงความม่ันคง และคงความนาเชื่อถือของฐานะการเงินของบริษัท 
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The purposes of this research are to analysis about financial performance and 

Investment Proportion of Non-Life Insurance Company.  The analysis were divided by two 
groups, the non-life insurance companies focus on motor insurance and the non-life 
insurance companies focus on non-motor insurance.  Each groups consists of three sizes, 
large, medium and small sizes. The data analysis methods are both conducted in this 
research were financial ratios. 

The results are revealed the financial performance of the non-life insurance 
companies focus on motor insurance are always improved with the increasing financial 
ability and the job expansion trend.  However their financial liquidities and profit ability are 
less than the non-life insurance companies focus on non-motor insurance.  So the financial 
performances of the non-life insurance companies focus on non-motor insurance are 
secured.  Their profit from operation, financial asset allocation, dividends, price of stock, 
financial liquidity and loss incurred-paid ability are higher than the other group.  The job 
expansion trend especially the small sizes are lower than the other groups, their policy also 
are fluctuation and highly depend on the reinsurance. 

In the aspects of financial assets allocation for investment, both the non-life 
insurance companies groups and all sizes do focus on investment assets which ‘lowest 
risks – highest liquidity’ and have property or government guarantee which ‘low risks – low 
returns’.  Most of the companies preferred to sustain the financial security and creditability. 
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บทที่  1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 

ตั้งแต พ.ศ. 2542 ถึงปจจุบันธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยไดขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยและสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ไดสราง
สิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตอยางมากมาย และในขณะเดียวกันก็ยอมสงผลใหเกิดความ
เส่ียงภัยตอชีวิตและรางกายตามมา มนุษยในยุคของความเจริญกาวหนาที่ล้ําสมัยตองเผชิญกับ
ความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงมีแนวความคิดที่จะกระจายความเสี่ยง หรือ
โอนความเสี่ยงภัยดังกลาวไปสูบุคคลอ่ืน เพ่ือใหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นๆ บรรเทาลงได หรือ
พยายามทําใหทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวนั้น กลับคืนสูสภาพดีหรือใกลเคียงของเดิม หรือที่เรา
คุนเคยกับคําวา “การประกันภัย”  การประกันภัยถือวาเปนการโอนความเสี่ยงภัย (risk) และความ
ไมแนนอน (uncertainty) จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งในปจจุบันน้ี มีกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับใหเกิดธุรกรรมการทําประกันวินาศภัย เชน กฎหมาย พรบ. รถยนต, การประกันอัคคีภัย
สําหรับที่อยูอาศัยซ่ึงเปนขอบังคับสําหรับผูที่ตองการกูสินเชื่อเพ่ือการอยูอาศัยจากสถาบันการเงิน
ตางๆ รวมถึงการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ซึ่งอาคารสํานักงานสวนใหญจะตองทําประกันภัย 
เพ่ือกระจายความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หัวใจสําคัญที่สุดสําหรับธุรกิจประกันภัย คือ 
ความม่ันคง เพราะเปนส่ิงที่จะทําใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันมากที่สุด โดยที่บริษัทประกันภัยตอง
มีเงินกองทุนไมนอยกวารอยละ 10 ของเบี้ยประกันสุทธิที่ไดรับในรอบปที่ผานมา หรือไมต่ํากวา 30 
ลานบาท ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งทางรัฐบาลตองการใหทุกบริษัท
ประกันภัยดํารงไวตลอดเวลา เน่ืองจากตองการใหบริษัทประกันภัยตองมีความสามารถในการชดใช
คาสินไหมทดแทน และทําไดรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการสรางความนาเชื่อถือ และความศรัทธาใหกับ
ประชาชน เพราะสถาบันการเงินตางๆ ตองมีความม่ันคงเปนหัวใจสําคัญ สวนเรื่องสภาพคลองก็เปน
อีกส่ิงหนึ่งตองดํารงไวซึ่งสินทรัพยสภาพคลอง และเปนสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดได
ทันที ไมนอยกวาเงินสํารองคาสินไหมทดแทน และคาสินไหมทดแทนคางจาย 

ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้น มีการติดตอคาขายระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น และ
มูลคาสินคาก็สูงขึ้นเชนกัน ซึ่งนักธุรกิจหรือเจาของสินคาดังกลาวยอมตองการผูที่สามารถรับ 
โอนความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได จึงสงผลใหธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย จาก
ตาราง 1 ใน พ.ศ. 2543 อัตราสวนเบี้ยประกันวินาศภัยตอ GDP คือ 0.99% และเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จนกระทั่งใน พ.ศ. 2548 เทากับ 1.25% อีกทั้ง ลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จาก
เดิมสังคมไทยจะไมยอมรับการประกันภัยเทาที่ควร แตในปจจุบัน คนไทยเริ่มเห็นความสําคัญของ
การประกันภัย ไมตองการเผชิญกับความไมแนนอน ดวยเหตุนี้ ธุรกิจประกันภัยจึงมีความจําเปน



 2 

ตาราง 1  อัตราการขยายของเบี้ยประกันวินาศภัย และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวง พ.ศ. 
2540 – 2548 

หนวย : ลานบาท 

ป พ.ศ. 
เบี้ยประกันภัย 

รับตรง 

อัตราการ
ขยายตัวของเบี้ย
ประกันวินาศภัย 

GDP 
อัตราการ

ขยายตัวของ 
GDP 

เบี้ยประกัน 
วินาศภัยตอ 

GDP 

2540 57,657 - 4,732,610 - - 
2541 50,674 -12.11% 4,626,447 -2.24% 1.10% 
2542 45,869 -9.48% 4,637,079 0.23% 0.99% 
2543 48,701 6.17% 4,922,731 6.16% 0.99% 
2544 54,998 12.93% 5,133,502 4.28% 1.07% 
2545 62,627 13.87% 5,450,643 6.18% 1.15% 
2546 71,160 13.63% 5,917,368 8.56% 1.20% 
2547 79,289 11.42% 6,489,847 9.67% 1.22% 
2548 88,833 12.04% 7,087,660 9.21% 1.25% 

ที่มา: กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (www.nesdb.go.th  สืบคนเม่ือ 
9 พฤศจิกายน 2550) 

ดวยภาวะตลาดของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 นั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนของประเภทการประกันภัย จากตาราง 2 การประกันภัยรถยนตมีสัดสวนที่
ลดลงเล็กนอย หรือมีการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ลดลงในบางป แตยังคงมีเบี้ยประกันภัยที่สูงสุดในตลาด
ประกันภัยไทย แตเปนที่นาสังเกตวาประกันอัคคีภัย และประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสัดสวนที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขามและปรับเปลี่ยนมาก โดยเบี้ยประกันอัคคีภัยมีจํานวนที่ลดลงอยาง
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ตาราง 2  เบี้ยประกันภัยรับตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 

หนวย : พันบาท 

ประเภทของการประกันภัย 

รถยนต อัคคีภัย ขนสงทางทะเล เบ็ดเตล็ด 
ป 

พ.ศ. 
เบี้ยรับ สัดสวน เบี้ยรับ สัดสวน เบี้ยรับ สัดสวน เบี้ยรับ สัดสวน 

2540 36,092,490 62.60% 9,587,575 16.63% 2,634,611 4.57% 9,342,327 16.20% 
2541 30,090,764 59.38% 9,042,942 17.85% 2,365,004 4.67% 9,175,623 18.11% 
2542 28,555,317 62.25% 7,878,277 17.18% 2,124,400 4.63% 7,311,399 15.94% 
2543 29,764,149 61.12% 7,903,446 16.23% 2,403,991 4.94% 8,628,926 17.72% 
2544 31,999,215 58.05% 7,817,616 14.18% 2,575,328 4.67% 12,728,087 23.09% 
2545 34,702,430 55.41% 8,452,929 13.50% 2,671,436 4.27% 16,799,801 26.83% 
2546 41,601,700 58.46% 6,981,861 9.81% 3,127,221 4.39% 19,448,805 27.33% 
2547 47,118,828 59.43% 7,351,488 9.27% 3,740,204 4.72% 21,078,421 26.58% 

เฉลี่ย 59.59%  14.33%  4.61%  21.48% 

ที่มา:  กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

การลงทุนของบริษัทประกันภัย ถือเปนรายไดรองจากรายไดจากการรับประกันภัย แตจาก
ตาราง 3 จะเห็นวา สัดสวนรายไดจากการลงทุนตอรายไดจากการรับประกันภัย มีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่องจาก 13.81% ใน พ.ศ. 2541 เปน 4.37% ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนผลจากประกาศ
กระทรวงพาณิชย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย แตถึงแมวาบริษัท
ประกันภัยจะถูกกําหนดภายใตประกาศดังกลาว ซึ่งไดกําหนดไวอยางกวางๆ ซึ่งบางบริษัทก็อาจมี
นโยบายวาไมตองการเสี่ยงมากจนเกินไป จึงลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น 
หรือเงินฝากธนาคารแบบเผื่อเรียก แตในทางกลับกัน บางบริษัทก็อาจมีนโยบายวาตองการ
ผลตอบแทนที่สูง ซึ่งน่ันก็หมายถึงความเสี่ยงที่สูงตามมาดวยเชนกัน แตผูวิจัยมองวา บริษัทที่เนน
รับงานประกันภัยรถยนต กับบริษัทที่ไมเนนรับงานประกันภัยรถยนต มีการรับเบี้ยประกันภัย และ
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ตาราง 3  รายไดสุทธิจากการลงทุนและรายไดสุทธิจากการรับประกนัภัย (เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ) 
ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 

หนวย : พันบาท 

ป พ.ศ. 
รายไดสุทธิจากการลงทุน 

(1) 

รายไดสุทธิจากการรับประกันภัย 
(เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ) 

(2) 

รายไดจากการลงทุนตอ 
รายไดจากการรับประกันภัย 

(3) = (1) / (2) x 100 

2540 5,040,587 44,217,318 11.40% 
2541 5,198,963 37,644,316 13.81% 
2542 2,814,839 35,316,025 7.97% 
2543 2,408,087 37,277,231 6.46% 
2544 2,340,071 39,048,293 5.99% 
2545 2,407,252 42,482,411 5.67% 
2546 2,840,376 49,682,701 5.72% 
2547 2,505,190 57,336,034 4.37% 

ที่มา:  กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

จากการลงทุนของบริษัทที่ดําเนินการธุรกิจประกันภัยหลายแหงในประเทศไทยไดปรับ
โครงสรางเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
เชน เบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจตามความเสี่ยง โดยรถยนตคันใดมีความเส่ียงต่ําจะจายเบี้ย
ประกันในอัตราที่ต่ํากวารถที่มีความเส่ียงสูง ประกอบกับไดปรับกลยุทธจากการตัดราคากันอยาง
รุนแรง มาเปนการแขงขันใหบริการหลังการขายแกลูกคาเพ่ิมมากขึ้น และมุงสรางกําไรจากการ
ลงทุนใหมากที่สุด แตในขณะเดียวกันบริษัทประกันภัยหลายแหงไดละเลยที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
ของธุรกิจหลัก คือ การรับความเสี่ยงภัย เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในรูปของการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย และจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คอนขางสูงทําใหผูบริหารบริษัทประกันภัย
มุงเนนการลงทุนประเภทอ่ืน หรือบางบริษัทเนนรับการประกันภัยทุกประเภท โดยละเลยการ
พิจารณาเลือกภัยที่ดี เชน บางบริษัทรับประกันภัยรถยนตที่อยูนอกนโยบาย ซึ่งเปนรถยนตที่มี
ความเสี่ยงภัยสูงเกินปกติ ก็จะทําใหตองจายคาสินไหมทดแทนมากเกินกวาที่ควรจะเปน เปนตน 
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จากขอมูลและปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษาฐานะทางการเงินและ
สัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย เพ่ือใหทราบถึงฐานะทางการเงิน และ
สัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย ในภาพรวมแตละกลุมบริษัท และแตละ
ขนาดธุรกิจ ซึ่งจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการกําหนดแนวทางในการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ี มีความมุงหมาย เพ่ือวิเคราะหฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของ
บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย แยกตามกลุมของบริษัทที่เนนและไมเนนประกันภัยรถยนต 
และแยกตามขนาด 

ความสําคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัย ทําใหทราบฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทย ทั้งในภาพรวมกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกัน และกลุมของ
บริษัทที่เนนและไมเนนประกันภัยรถยนต ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูเอาประกันภัย ผูรับ
ประกันภัย และหนวยธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัย ตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจรวม และลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย และเปนประโยชนตอหนวยงานราชการ ในการ
กําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับ และกําหนดนโยบายสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยตอไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่จะทําการศึกษาในครั้งน้ี คือ บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่เปด

ดําเนินการ ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 (ไมรวมบริษัทประกันสุขภาพโดยเฉพาะ และบริษัท
ประกันภัยตอ) จํานวน 71 บริษัท ซึ่งแบงกลุมบริษัทเปน 2 กลุม โดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับ
ตรงของประกันภัยรถยนต หรือไมใชประกันภัยรถยนตมากกวารอยละ 75 และแบงเปน 3 ขนาด คือ 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใชการคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งสรุปได ดังนี้ 

ประชากรกลุมที่ 1 : บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ประกอบดวย 
บริษัทขนาดใหญ 17 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 10 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 27 บริษัท 
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ประชากรกลุมที่ 2 : บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ประกอบดวย 
บริษัทขนาดใหญ 4 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 1 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 12 บริษัท 

ขอมูล และแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ จะใชขอมูลสถิติจากรายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ของ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547, สถิติจากเว็ปไซดของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พรอมทั้งศึกษาขอมูลจากบทความในวารสารวิชาการ เอกสารงานวิจัยตางๆ และ
เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การประกันภัย  หมายถึง  การที่บุคคลฝายหน่ึงทําหนาที่เปนหลักประกันใหแกบุคคล
อีกฝายหนึ่ง โดยสัญญาวาเขาจะไมตองรับความเดือดรอนจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
กอใหเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายแกชีวิต และทรัพยสินของเขา โดยฝายผูใหหลักประกันจะ
จายเงินชดเชยใหตามจํานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว หรืออาจทําใหทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวนั้น 
กลับคืนสูสภาพดีหรือใกลเคียงของเดิม โดยผูใหหลักประกันจะไดรับเงินตอบแทนจากอีกฝายหนึ่ง
ตามจํานวนที่ตกลงกันไว โดยการประกันภัยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือการประกัน
วินาศภัย และการประกันชีวิต การวิจัยในครั้งนี้ จะพิจารณาเฉพาะการประกันวินาศภัย 

2. การประกันวินาศภัย  หมายถึง  การประกันภัยความเสียหายใดๆ อันพึงจะประเมิน
เปนเงินได รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิผลประโยชนหรือรายได 

3. บริษัทประกันวินาศภัยภัย  หมายถึง  บริษัทที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับการประกันวินาศ
ภัยในประเทศไทย ไมรวมบริษัทประกันภัยตอ ซึ่งในงานวิจัยนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ บริษัทที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต และบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

3.1 บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต  หมายถึง  บริษัทที่เนนงานประกันภัยรถยนต  
ซึ่งเปนบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับตรงของประกันภัยรถยนต
มากกวารอยละ 75 ทั้งการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ และการประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ 

3.2 บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต  หมายถึง  บริษัทที่ไมเนนงานประกันภัย
รถยนต  ซึ่งเปนบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับตรงที่ไมใชประกันภัย
รถยนตมากกวารอยละ 75 เชน การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
การขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
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4. การวิเคราะหฐานะทางการเงิน หมายถึง การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัย เพ่ือสรุปความมั่นคง และความมีสภาพคลองของบริษัท โดยมีการวิเคราะห รวม 4 
ดาน ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง(Capacity) และการ
ประกันภัยตอ (Reinsurance) 

4.2 การวิ เคราะหด านความสามารถในการทํา กําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity) 

4.3 การวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคาสินไหม 
4.4 การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve) 

5. การวิเคราะหสัดสวนการลงทุน  หมายถึง  การวิเคราะหมูลคาหรือจํานวนเงินของการ
ลงทุนที่บริษัทประกันวินาศภัยไดลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท โดยอาศัยอัตราสวน 2 อัตราสวน 
ไดแก อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม และสินทรัพยลงทุนประเภทหนึ่งๆ ตอสินทรัพย
ลงทุนทั้งสิ้น 

6. สินทรัพยรวม (Total Assets)  หมายถึง  สินทรัพยทุกชนิดของบริษัทประกันภัยที่
แสดงในงบดุล 

7. สินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Assets)  หมายถึง  เงินสด พันธบัตร และหลักทรัพย
ซึ่งเปนที่ตองการของตลาด และสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว 

8. สินทรัพยลงทุน (Investment Assets)  หมายถึง  พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช
เงิน หุนทุน ฯลฯ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
วินาศภัย 

9. สินทรัพยลงทุนทั้งส้ิน (Total Investment Asset)  หมายถึง  สินทรัพยลงทุนทุก
ประเภทรวมของบริษัทประกันภัยที่แสดงในงบดุล 

10. สินทรัพยลงทุนเฉลี่ย (Average Investment Assets)  หมายถึง  สินทรัพยลงทุนตนป 
บวกปลายป หารสอง 

11. หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liability)  หมายถึง  หนี้สินระยะสั้นที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

12. เงินกองทุน (Capital Fund)  หมายถึง  ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว บวกทุนสํารองซ่ึง
รวมทั้งเงินสํารองอ่ืนๆ ที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิและกําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแลว 

13. เงินกองทุนปปจจุบัน  หมายถึง  ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว บวกทุนสํารองซ่ึงรวมทั้ง
เงินสํารองอ่ืนๆ ที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิและกําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแลว ของปที่คํานวณ 
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14. เงินกองทุนปกอน  หมายถึง  ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว บวกทุนสํารองซ่ึงรวมทั้งเงิน
สํารองอ่ืนๆ ที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิและกําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแลว ของปกอนปที่
คํานวณ 

15. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)  หมายถึง  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูรับ
ประกันภัยไดรับกอนหักเบี้ยประกันภัยตอ โดยยังไมปรับดวยจํานวนเงินสํารองเพ่ือการเส่ียงภัย 

16. เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium)  หมายถึง  เบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ประกันภัยไดรับภายหลังจากการทํารายการประกันภัยตอแลว หาไดจาก เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
บวกเบี้ยรับประกันภัยตอ หักเบี้ยเอาประกันภัยตอ หักเบี้ยเอาประกันภัยตอชวง 

17. เบี้ยประกันภัยรับสุทธิปปจจุบัน  หมายถึง  เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยไดรับ
ภายหลังจากการทํารายการประกันภัยตอแลว หาไดจาก เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง บวกเบี้ยรับ
ประกันภัยตอ หักเบี้ยเอาประกันภัยตอ หักเบี้ยเอาประกันภัยตอชวงของปที่คํานวณ 

18. เบี้ยประกันภัยรับสุทธิปกอน  หมายถึง  เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยไดรับภาย
หลังจากการทํารายการประกันภัยตอแลว หาไดจาก เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง บวกเบี้ยรับ
ประกันภัยตอ หักเบี้ยเอาประกันภัยตอ หักเบี้ยเอาประกันภัยตอชวงของปกอนปที่คํานวณ 

19. เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Earned Premium)  หมายถึง  เบี้ยประกันภัยที่ถือ
เปนรายไดของบริษัทในปนั้นๆ หาไดจาก เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น หักเงินสํารองสําหรับเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 

20. เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned Premium)  หมายถึง  เบี้ย
ประกันภัยที่ถือเปนรายไดของบริษัทในปนั้นๆ หาไดจาก เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ หักเงินสํารอง
สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 

21. รายไดจากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income)  หมายถึง  รายได หรือ
ผลตอบแทนจากการนําสินทรัพยไปลงทุน ซึ่งอาจอยูในรูปดอกเบี้ย คาเชา และเงินปนผล 

22. กําไรสุทธิ (Net Profit)  หมายถึง  กําไรจากการรับประกันภัยและกําไรจากการลงทุน 
หลังหักคาสินไหมทดแทน หักคาใชจายดําเนินการ หักดอกเบี้ย และหักภาษี 

23. กําไรสุทธิจากการลงทุน (Net Investment Profit)  หมายถึง  รายไดจากดอกเบี้ย 
บวกรายไดจากเงินปนผล บวกกําไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสินลงทุนและการเพิ่มลดคาจากการ
ตีราคาทรัพยสิน บวกคาเชาจากการใหเชาทรัพยสินแบบลิสซ่ิง บวกรายไดจากเงินลงทุนอ่ืน หัก
คาใชจายในการลงทุน 
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24. อัตราสวนคาใชจาย (Expenses Ratio)  หมายถึง  คาใชจายรวม ไดแก คาใชจายใน
การรับประกันภัย คาจางหรือคาบําเหน็จ รวมคาใชจายในการดําเนินงาน คูณหนึ่งรอย หารเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ 

25. อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio)  หมายถึง  คาสินไหมทดแทนสุทธิ คูณ
หนึ่งรอย หารเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 

26. คาใชจายในการรับประกันภัย (Underwriting Expenses)  หมายถึง  คาใชจายตางๆ 
ที่เก่ียวกับการรับประกันภัย ไดแก คาพิจารณารับประกันภัย คาสํารวจภัย คาจางหรือคาบําเหน็จ 
รวมถึงคาสินไหม 

27. คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses)  หมายถึง  คาใชจายในการ
บริหารจัดการ เพ่ือดําเนินธุรกิจ 

28. คาจางและคาบําเหน็จสุทธิ (Net Commission & Brokerage)  หมายถึง  คาจางและ
คาบําเหน็จจายจากการรับประกันภัยโดยตรง บวกคาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยตอ 
หักคาจางและคาบําเหน็จจากการเอาประกันภัยตอ หักคาจางและคาบําเหน็จจากการเอาประกันภัย
ตอชวง 

29. คาสินไหมทดแทน (Loss Incurred)  หมายถึง  คาใชจายที่บริษัทประกันภัยจะตอง
จายใหแกผูเอาประกันภัยในกรณีที่เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน หรือชีวิต รางกาย ตามสัญญาที่ผู
เอาประกันภัยทําไวกับบริษัทประกันภัย หรือตามกรมธรรม 

30. คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นสุทธิ (Net Loss Incurred)  หมายถึง  คาสินไหมทดแทน
ที่บริษัทประกันภัยจายภายหลังจากการทํารายการประกันภัยตอแลว หาไดจากคาสินไหมทดแทน
จายจากการรับประกันภัยโดยตรง บวกคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอ หักคาสินไหม
ทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ หักคาสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยตอชวง 

31. สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมคางจาย (Losses Reserves and Unpaid 
Losses)  หมายถึง  เงินสํารองคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัท
ทราบ หรือยังไมไดตกลงราคา (คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัยโดยตรง กอนหัก
การประกันภัยตอ) และคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลว และตกลงราคาแลวแตบริษัทยังไมไดจาย 

32. เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (Unearned Premiums Reserve 
Increase)  หมายถึง  เงินสํารองประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะตองจัดสรรจากเบี้ยประกันภัยไว 
เพ่ือสํารองตามกฎหมาย 
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33. เงินสํารองคาสินไหมทดแทน (Losses Reserves)  หมายถึง  เงินสํารองคาสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหบริษัททราบ (Incurred but not reported claims : 
IBNR) ใหบริษัทจัดสรรไวไมนอยกวารอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน 
และคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดตกลงราคา (คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการรับ
ประกันภัยโดยตรง กอนหักการประกันภัยตอ) 

34. เงินสํารองสําหรับมหันตภัย (Disaster Reserves)  หมายถึง  เงินสํารองคาสินไหม
ทดแทนที่อาจเกิดขึ้นจากมหันตภัย 

35. เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved)  หมายถึง  ผลรวมของเงินสํารองของ
เบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได เงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน เงินสํารองคาใชจายในการ
จัดการสินไหมและเงินสํารองเชิงเทคนิคอ่ืนๆ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี กระทําโดยอาศัยแนวทางวิธีทางเศรษฐศาสตรการเงินและการจัดการ 
เก่ียวกับการวิเคราะหความม่ันคงและความมีสภาพคลองของกิจการ โดยการวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงินและสัดสวนการลงทุนจากอัตราสวนการเงิน อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน และ
สัดสวนการลงทุน มาใชในการวิเคราะหฐานะการเงินและสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศ
ภัยไทย โดยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแบงบริษัทประกันวินาศภัยแบงตามกลุมบริษัทเปน 2 กลุม 
คือ กลุมบริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต และกลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต และแบง
ตามขนาดเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ดังสรุปไดดังภาพประกอบ 1 
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สวนที่ 1 :  ฐานะทางการเงิน 

เกณฑการวิเคราะห 4 ดาน 

ขนาดกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ดานท่ี 1 การวิเคราะหดานความสามารถในการ
รับความเส่ียงภัยไวเอง(Capacity) และ
การประกันภัยตอ (Reinsurance) 

ดานท่ี 2 การวิเคราะหดานความสามารถในการ
ทํากําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity) 

ขนาดใหญ 

ดานท่ี 3 การวิเคราะหดานสภาพคลอง 
(Liquidity) และความสามารถในการ
จายคาสินไหม 

ดานท่ี 4 การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ 
(Reserves) 

ขนาดใหญ 

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

เปรียบเทียบ 

ขนาดเล็ก 

ขนาดใหญ 

เปรียบเทียบ 

ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 

บริษัทท่ีเนนงาน 
รับประกันภัยรถยนต

บริษัทท่ีไมเนนงาน 
รับประกันภัยรถยนต

สวนที่ 2 :  สัดสวนการลงทุน 

เกณฑการวิเคราะห 2 อัตราสวน 

1. อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  
(Investment Assets on Total Assets : 
IAOTA) 

2. สัดสวนการลงทุน (Investment Proportion 
: IVP) 

ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 

บริษัทท่ีเนนงาน 
รับประกันภัยรถยนต

บริษัทท่ีไมเนนงาน 
รับประกันภัยรถยนต



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังตอไปน้ี 
1. ความหมายของการประกันภัย 
2. การไดมาและการใชไปของเงินทุนของสถาบันการเงิน 
3. การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
4. แนวคิดเก่ียวกับผลประโยชนจากการประกันภัย 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

1. ความหมายการประกันภัย 
คําวา “การประกันภัย”  (Insurance) ไดมีผูใหความหมายไวตางๆ กัน ดังนี้ 

มารค เอส ดอรฟแมน (Mark S. Dorfman. 1998: 2) ไดใหความหมายไววา การประกันภัย
เปนการวางแผนการเงินเพ่ือกระจายตนทุนจากความเสียหายที่ไดคาดคิดมากอน ซึ่งการประกันภัย
ยังรวมถึง การโอนความเสียหายที่มีความเปนไปไดหรืออาจเกิดขึ้นไปยังบริษัทประกันภัย 

เฟรดเดอรริค จี คราน (Frederick G. Crane. 1984: 9) ไดใหความหมายไววา การ
ประกันภัย หมายถึง ระบบการจัดการของความเสี่ยง โดยการรวบรวมความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยคา
ของความสูญเสียนั้น จะนํามาเฉลี่ยกันไประหวางผูเขารวมความเสี่ยงภัยทั้งหมด 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย (2549: 2) ไดใหความหมายไววา การประกันภัย 
คือ การที่บุคคลฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ทําหนาที่เปนหลักประกันแกบุคคลอีกฝาย
หนึ่งซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” โดยสัญญาวาเขาจะไมตองรับความเดือดรอนทางการเงินจากภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของเขา 
โดยผูรับประกันภัยสัญญาวาจะจายเงินชดเชยใหผูเอาประกันภัยตามจํานวนและเง่ือนไขที่ตกลงกัน
ไว หรืออาจจะทําใหทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวนั้น กลับสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงของเดิม โดยผูรับ
ประกันภัยจะไดรับเงินคาเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่ตกลงกัน 

จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา การประกันภัย คือ วิธีการกระจายความเสี่ยงภัยอยางหน่ึง ซึ่ง
มีบุคคลฝายหน่ึงทําหนาที่เปนหลักประกันใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่ง โดยสัญญาวาเขาจะไมตองรับ
ความเดือดรอนจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายแกชีวิต 
และทรัพยสินของเขา โดยฝายผูใหหลักประกันจะจายเงินชดเชยใหตามจํานวนและเงื่อนไขที่ตกลง
กันไว หรืออาจทําใหทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวนั้น กลับคืนสูสภาพดีหรือใกลเคียงของเดิม โดยผูให
หลักประกันจะไดรับเงินตอบแทนจากอีกฝายหนึ่งตามจํานวนที่ตกลงกันไว 
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2. การไดมาและการใชไปของเงินทุนของสถาบันการเงิน 

สินีนาฏ สุภรณไพบูลย (2551: 117) ไดกลาววา งบดุล คือรายการแสดงฐานะสินทรัพยและ
หน้ีสินของกิจการสามารถแสดงสภาพทุน หน้ีสินและทรัพยสินของกิจการไดโดยดานหน่ึงแสดง
สินทรัพย และอีกดานหนึ่งแสดงทุนและหนี้สิน ซึ่งทั้งสองดานจะตองเทากันเสมอ 

สินทรัพย = หนี้สิน + ทุน 

ซึ่งดานสินทรัพยแสดงลักษณะของสินทรัพยประเภทตางๆ ที่เกิดจากการดําเนินกิจการหรือ
การใชเงินทุน (Uses of funds) สวนดานหนี้สินและทุนแสดงฐานะหนี้สินอันเปนแหลงที่มาของ
เงินทุน (Sources of funds) 

โดยที่มาของเงินทุน (Sources of funds) ไดแก  เงินกองทุน (Capital Asset) และเงินกูยืม 
สวนการใชเงินทุน (uses of funds) ไดแก เงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน และเงินใหกูยืม 

สุพาดา สิริกุตตา และคณะ (2545: 27) ไดกลาวถึงการไดมาและการใชไปของเงินทุนไววา 
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของแตละรายการในงบดุล เปนการไดมาของ
เงินทุน (Sources of funds) หรือการใชไปของเงินทุน (Uses of funds) ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

- การไดมาของเงินทุน (Sources of funds) 
- การลดลง (-) ของสินทรัพย 
- การเพ่ิมขึ้น (+) ของหนี้สิน 
- การเพ่ิมขึ้น (+) ของสวนของผูถือหุน 

- การใชไปของเงินทุน (Uses of funds) 
- การเพ่ิมขึ้น (+) ของสินทรัพย 
- การลดลง (-) ของหนี้สิน 
- การลดลง (-) ของสวนของผูถือหุน 

จอหน เจ คลีน (John J. Klein. 1986: 119) ไดกลาวถึงการไดมาของเงินทุนไววา แหลง
ไดมาที่สําคัญที่สุด คือ เงินออม รองมาคือ เงินกูยืม และไดกลาวถึงการใชไปของเงินทุนไววา แหลง
ใชไปที่สําคัญที่สุด คือ เงินใหกูยืม และเงินลงทุนตางๆ 

สําหรับธุรกิจประกันภัยน้ัน แหลงที่มาของเงินทุน ไดแก คาเบี้ยประกันภัย และรายไดจาก
การลงทุน สวนแหลงใชไปของเงินทุน ไดแก พันธบัตร หุนกู หลักทรัพยที่วางไวกับรัฐบาล 

จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา การไดมาและการใชไปของเงินทุน หมายถึง สินทรัพย หน้ีสิน 
และทุนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดยแสดงในงบดุลของกิจการ ซึ่งการไดมาของเงินทุน (Sources of 
funds) คือ เงินทุนที่กิจการไดมาทั้งจากการกอตั้งกิจการ และจากการประกอบกิจการ ไดแก 
สินทรัพย, เงินออม, รายไดหลักๆ ของกิจการ สวนการใชไปของเงินทุน (Uses of funds) คือ เงิน
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3. การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

3.1 ความหมาย เปาหมายและวัตถุประสงคของการวิเคราะหทางการเงิน 

ปนัดดา ทองนพคุณ และคณะ (2532: 18) ไดใหความหมายของคําวา “การวิเคราะหงบ
การเงิน” หมายถึง การคนหาขอเท็จจริงที่เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจใด
ธุรกิจหน่ึงจากงบการเงินของธุรกิจน้ัน โดยนําเอาขอเท็จจริงที่ไดมาใชประกอบการตัดสินใจ 

สุพาดา สิริกุตตา และคณะ (2545: 52) ไดใหความหมายของคําวา “อัตราสวนทางการเงิน” 
เปนการแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลตัวเลข 2 รายการจากงบการเงินของธุรกิจ ขอมูลที่นํามาใช
คํานวณอัตราสวนทางการเงินจากขอมูลในงบดุลและงบกําไรขาดทุน โดยอัตราสวนที่คํานวณได
สามารถนําไปวิเคราะหและประเมินสถานการณของธุรกิจทางดานสภาพคลองทางการเงิน 
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย ความสามารถในการกอหน้ี และความสามารถในการหากําไร ซึ่งจะ
ทําใหทราบจุดแข็งหรือจุดออนของธุรกิจ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2545: 58) ไดใหคําอธิบายไววา “อัตราสวนทางการเงิน” 
เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และความสามารถ
ในการทํากําไรของธุรกิจไดดีกวาขอมูลดิบที่แสดงในงบการเงิน โดยนํารายการในงบดุล งบกําไร
ขาดทุนที่มีความสัมพันธกันมาวิเคราะหเปนสัดสวนเปรียบเทียบกัน และสามารถตีความหมายของ
งบการเงินไดมากขึ้น 

พรอมทั้งอธิบายเกี่ยวกับเปาหมายของการวิเคราะหงบการเงินโดยทั่วไปไว 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก  เพ่ือใหทราบถึงความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจและแนวโนมในอนาคต 
ซึ่งเปนตัวชี้ถึงโอกาสท่ีจะทํากําไรในอนาคตจากการลงทุนในหุนของบริษัท ถาความสามารถในการ
ทํากําไรมีสูง 

ประการที่สอง  เพ่ือใหทราบถึงระดับความเสี่ยงของธุรกิจที่จะทําใหขาดทุนจากการลงทุนได 
หากธุรกิจมีความเสี่ยงในเรื่องตอไปน้ีสูง ไดแก 

1) ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) โดยดูจากความผันผวนของยอดขายและ
ตนทุนขายซึ่งจะกระทบตอการทํากําไร 

2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) เปนการพิจารณาวาธุรกิจมีความสามารถใน
การจายคืนหนี้สินมากนอยเพียงใด หมายความวา ถาธุรกิจไมมีความสามารถในการจายคืนหนี้สิน
หรือดอกเบี้ย จะทําใหธุรกิจนั้น มีภาระผูกพันที่จะตองหารายไดในอนาคตมาจายคืนหนี้ และถาหา
รายไดไมเพียงพอก็มีโอกาสลมละลาย ทําใหผูลงทุนขาดทุนตามไปดวย 
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3) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) เปนการดูวาธุรกิจมีความสามารถในการ
ระดมเงินทุนจากภายนอกมากนอยเพียงใด ถาธุรกิจมีความสามารถต่ํา โอกาสที่จะเกิดปญหาขาด
สภาพคลองทางการเงินก็มีสูง 

เติมสุข บุญภิรักษ (2541: 1) ไดใหความหมายของคําวา “การวิเคราะหงบการเงิน” หมายถึง 
ขบวนการในการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงคในการประเมินคุณคาของฐานะการเงินของบริษัทใน
ปจจุบัน และในปมีผานมา และหมายรวมถึง การประเมินคุณคาผลการดําเนินงานของการประกอบ
ธุรกิจดวย วัตถุประสงคของการตัดสินใจคือ การประเมินคุณคาใหดีที่สุด ในสิ่งที่เปนไปได และการ
พยากรณเหตุการณในอนาคตเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท และระบุ
วัตถุประสงคของการวิเคราะหงบการเงินไว 4 ประการ  ไดแก 1) เพ่ือพยากรณรายไดอนาคต และ
ความม่ันคงทางการเงิน ในฐานะที่เปนองคประกอบในการตัดสินใจในการประเมินคุณคาความม่ันคง  
2) เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการไหลของเงินทุนในอนาคต และผลของฐานะการเงินในดานการประเมิน
คุณคาความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายงาน  3) เพ่ือที่จะตัดสินใจวาจะถือหุนหรือ
จําหนายหุน และ  4) เพ่ือตัดสินใจในการเขามาเปนเจาของธุรกิจ 

3.2 หลักการในการวิเคราะหงบการเงินของบริษัทประกันภัย 

เติมสุข บุญภิรักษ (2541: 1) ไดสรุปหลักใหญของการวิเคราะหงบการเงินบริษัทประกันภัย
ไว ดังนี้ 

ความม่ันคงทางฐานะการเงิน (Solvency Margin) 1. 
- ทรัพยสินมีคุณภาพ 
- มีการบริหารทรัพยสินที่ดี สวนใหญตองเปนทรัพยสินลงทุน ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

- การลงทุนมีประสิทธิภาพ ไดแก หลักทรัพยม่ันคง มีการกระจายการลงทุน ไดรับดอก
ผลจากการลงทุนสูง ถูกตองตามประกาศกระทรวงฯ 

- เบี้ยประกันภัยคางรับไมเกิน 3 เดือน และไมมีหน้ีสูญ 
- ทรัพยสินตองสามารถประเมินราคาไดเปนสวนใหญ หรือเกือบ 100% 
- สํารองเพ่ือการเส่ียงภัยตองเพียงพอกับภาระหนี้สินและความผูกพันของบริษัท 
- คาสินไหมทดแทนคางจายตองเพียงพอตามสภาพความเปนจริง และคาสินไหม
ทดแทนตองจายดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ยุติธรรม ไมมีเจตนาที่จะประวิงการจาย 

- มีทรัพยสินเพียงพอกับหน้ีสินและภาระผูกพันของบริษัท 
- เงินกองทุนครบถวนตามกฎหมายทั้งธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย 

2. สภาพคลองทางการเงิน (Liquidity) 
- สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันทีเม่ือตองการ 
- เพียงพอที่จะคุมครอง 
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- การลงทุนตองมีสภาพคลอง เชน ฝากธนาคาร ซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน หุนและหนวย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนตน 

3. ความสามารถในการหากําไร 
- Underwriting Profit : Loss Ratio, Expense Ratio ปกติ และคาบําเหน็จ คานายหนา
ตามที่นายทะเบียนกําหนด 

- รายไดจากการลงทุนสามารถทดแทนการขาดทุนจากการรับประกันภัยได และตองมี
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพของตลาด 

- ตองมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน สามารถนําเงินไปขยายกิจการไดดีพอสมควร 

3.3 เครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินของบริษัทประกันภัย 

(1)  การวิเคราะหงบการเงิน คือ อัตราสวนตางๆ ทางการเงิน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 
กลุม ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 2545: 58) 

1. อัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวิเคราะหฐานะทางการเงินของกลุมธุรกิจทั่วไป 
ประกอบดวยอัตราสวน 4 อัตรา ไดแก  1) อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability 
Ratio) ซึ่งจะวัดวาธุรกิจสามารถทํากําไรและกระแสเงินสดไดมากขึ้นหรือนอยลง  2)  อัตราสวนวัด
สภาพคลอง (Liquidity Ratio) เปนการวัดความสามารถในการจายคืนหน้ีสินระยะสั้นของกิจการ  3) 
อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการทํางาน (Activity Ratio) เปนการวัดวาที่บริษัทลงทุนไป กอใหเกิด
รายไดหรือไม และมีประสิทธิภาพ คือ ดวยตนทุนที่ต่ําหรือไม  และ 4) อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน 
(Leverage Ratio) เปนการวัดความสามารถในการจายคืนหน้ีสินระยะยาว และสามารถที่จะระดับทนุ
ใหมในอนาคต 

2. อัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวิเคราะหฐานะทางการเงินของกลุมธุรกิจประกัน
วินาศภัย ประกอบดวยอัตราสวน 4 อัตรา ไดแก  1) วิเคราะหดานความสามารถในการรับความ
เสี่ยงภัยเอง(Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance)  2) วิเคราะหดานความสามารถในการ
ทํากําไรและการประกอบธุรกิจ (Profitability & Activity)  3) วิเคราะหดานสภาพคลองและความ 
สามารถในการจายคาสินไหม (Liquidity)  และ 4) วิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserves) 

(2)  ณิชากมล ตันติวณิชชานนท (2548: 7-53) ไดอธิบายถึงการวิเคราะหฐานะทางการเงิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือวัดความม่ันคงและความมีสภาพคลอง  โดยพิจารณาจากการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินตางๆ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหดานการรับความเสี่ยงภัยเอง(Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance) 

1.1 อัตราสวนการรับเส่ียงภัยตอ
เงินกองทนุ (Kenney Ratio) 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) x 100 
= 

เงินกองทนุ (Capital Fund) 
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1.2 อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ตอเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
(Retention Ratio) 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) x 100 
= 

เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium) 

1.3 อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของ
เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (Change 
in Net Written Premium) 

(เบ้ียประกันภัยรับสุทธิปปจจุบัน – เบ้ียประกันภัยรับสุทธิปกอน) x 100 
= 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิปกอน 

2. การวิเคราะหดานความสามารถในการทาํกําไรและการประกอบธุรกิจ (Profitability & Activity) 

2.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอเบี้ย
ประกันภัยท่ีถือเปนรายได 

กําไรสุทธิ (Net Profit (Loss) Current Year) x 100 
= 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned Premium) 

2.2 อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
(Return on Equity : ROE) 

กําไรสุทธิ (Net Profit (Loss) Current Year) x 100 
= 

เงินกองทนุ (Capital Fund) 

2.3 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม (Return on Asset : ROA) 

กําไรสุทธิ (Net Profit (Loss) Current Year) x 100 
= 

สินทรัพยรวม (Total Asset) 

2.4 อัตราสวนเปลี่ยนแปลงของเงิน 
กองทุน (Change in Capital fund) 

เงินกองทนุปปจจุบัน - ปกอน x 100 
= 

เงินกองทนุปกอน 

2.5 อัตราสวนรวม (Combined 
Ratio) 

อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) +  
อัตราสวนคาใชจาย (Expenses Ratio) 

= 

2.6 อัตราสวนคาสินไหมที่เกิดขึน้
สุทธิทั้งหมดตอเบี้ยประกันภัย 
ที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Loss 
Ratio on Earning Premium) 

คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นสุทธิ (Net Loss Incurred) x 100 
= 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned Premium) 

2.7 อัตราสวนคาใชจายในการรับ
ประกันภัย (Expenses Ratio) 

คาใชจายในการรับประกันภัย x 100 
= 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 
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2.8 อัตราสวนคาจางหรือคาบําเหน็จ
สุทธิตอเบี้ยประกันภัยท่ีถือเปน
รายไดสุทธิ (Commission & 
Brokerage Ratio on Net 
Earned Premium) 

คาจางหรือคาบําเหน็จสุทธิ (Net Commission & Brokerage) x 100 
= 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned Premium) 

2.9 อัตราคาใชจายดําเนินงานตอ
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได
สุทธิ (Operating Expenses 
Ratio on Net Earned 
Premium) 

คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses ) x 100 
= 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned Premium) 

2.10 อัตราสวนกําไรจากการรับ
ประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยท่ี
ถือเปนรายไดสุทธิ (Net 
Underwriting Profit on Net 
Earned Premium) 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิ - คาสินไหมทดแทน 
คาจางและคาบําเหน็จ – คาใชจายดําเนินงาน x 100 

= 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned Premium) 

2.11 อัตราสวนกําไรจากการรับ
ประกันภัย (Underwriting Profit 
Margin) 

= 100% - Combined Ratio 

3. การวิเคราะหดานสภาพคลองและความสามารถในการจายคาสินไหม (Liquidity) 

3.1 อัตราสวนสภาพคลอง สินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Assets) x 100 
= เงินสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได + สํารองคาสินไหม

ทดแทนและคาสินไหมคางจาย 

3.2 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอ
สินทรัพยสภาพคลอง 

หนี้สินหมุนเวียน x 100 
= 

สินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Assets) 

4. การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve) 

4.1 เงินสํารองเชิงเทคนิค 
(Technical Reserved) 

เงินสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได + 
เงินสํารองคาสินไหมทดแทน + เงินสํารองสําหรับมหนัตภัย 

= 
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4.2 อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนคิ
ตอสินทรัพยสภาพคลอง 

เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved) x 100 
= 

สินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Assets) 

4.3 อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนคิ
ตอเงินกองทุน 

เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved) x 100 
= 

เงินกองทนุ (Capital Fund) 

4.4 อัตราสวนผลรวมของเงินสํารอง
เชิงเทคนิคและเงินกองทนุตอ
เบ้ียรับประกันภัยสุทธิ 

เงินสํารองเชิงเทคนิค + เงินกองทุน x 100 
= 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 

4.5 อัตราสวนผลรวมของเงินสํารอง
คาสินไหมและคาสินไหมทดแทน
คางจายตอเงินกองทุน 

เงินสํารองคาสินไหมและคาสินไหมทดแทนคางจาย x 100 
= 

เงินกองทนุ (Capital Fund) 

5. การวิเคราะหดานการลงทุน 

5.1 อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอ
สินทรัพยรวม 

สินทรัพยลงทนุ x 100 
= 

สินทรัพยรวม 

5.2 อัตราสวนผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Return on Investment) 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ x 100 
= 

สินทรัพยลงทนุเฉล่ีย 

5.3 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
สุทธิตอเบี้ยประกันสุทธิ 

กําไรสุทธิจากการลงทุน x 100 
= 

เบ้ียประกันสุทธิ 

5.4 สัดสวนการลงทุน สินทรัพยลงทนุ x 100 
= 

สินทรัพยลงทนุทั้งสิ้น 
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3.4 ประโยชนของการวิเคราะหงบการเงินของบริษัทประกันภัย 

การวิเคราะหงบการเงินของบริษัทประกันภัยมีประโยชน ดังนี้ (เติมสุข บุญภิรักษ. 2541: 1) 
1) เพ่ือเปนระบบการเตือนภัยที่สามารถบงชี้ถึงการประกอบธุรกิจประกันภัยไดอยาง

รวดเร็ว กอนที่จะเกิดความเสียหายกับธุรกิจประกันภัย หรือกอนที่จะเกิดเหตุการณถึงขั้นวิกฤติใน
ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย 

2) ปริมาณธุรกิจประกันภัยมีจํานวนมากที่ตองเขาทําการตรวจสอบ แตอัตรากําลังผู
ตรวจสอบไมสามารถขยายไดทันกับปริมาณธุรกิจประกันภัยที่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี เพราะตองปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลใหมีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหจึงเขามามีบทบาท
ทดแทนการตรวจสอบในบางกรณี และในบางครั้งสามารถลดขอบเขตการตรวจสอบได โดยการใช
อัตรากําลังที่มีอยูอยางจํากัด 

3) เพ่ือเปนการเจาะลึกถึงปญหาของธุรกิจประกันภัยอยางแทจริง โดยใชระบบการ
วิเคราะหเขามาเสริมสรางระบบการตรวจสอบ 

4) เพ่ือเปนการแกไขปญหาที่เกิดจากการประกอบธุรกิจไดทันทวงที กอนเหตุการณจะสาย
เกินไป 

5) เพ่ือเปนการติดตามการเคลื่อนไหวในการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยใกลชิด ซึ่งจะทํา
ใหทราบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย รวมทั้ง
ขอบกพรองของบริษัทประกันภัย ตลอดระยะเวลาเปนประจําเดือนและทุกป 

6) เพ่ือเปนเครื่องมือของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ในการกํากับบริษัทประกันภัย
ใหเกิดความม่ันคง 

7) เพ่ือเปนการพยากรณเหตุการณลวงหนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เก่ียวกับการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย ทั้งน้ี เพ่ือที่จะเตรียมแผนเกี่ยวกับการกํากับบริษัทประกันภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย 

8) เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบการเตือนภัยหรือระบบ
การวิเคราะหเขามาดําเนินการควบคูไปกับการตรวจสอบ 

จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวา  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน หมายถึง การนําขอมูล
ทางการเงินจากงบการเงินของธุรกิจมาทําการวิเคราะห และเปรียบเทียบ โดยอาศัยเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห หรือที่เรียกวา อัตราสวนทางการเงิน เพ่ือใหทราบถึงสถานะทางการเงิน ความม่ันคง
ทางการเงิน ความสามารถในการทํากําไร สภาพคลองและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของ
ธุรกิจหรือบริษัทที่ทําการวิเคราะห  เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหฐานะทางการเงินไปใช
ประโยชนในการพยากรณเหตุการณดานการเงินของธุรกิจ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหาร หนวยราชการ ผูถือหุน นักลงทุน และบุคคลทั่วไป และเปนสัญญาณเตือนภัยในการ
ประกอบธุรกิจ 
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อัตราสวนทางการเงินที่นํามาใชในการวิเคราะหสําหรับธุรกิจประกันภัยในครั้งน้ี แบงเปน 4 
ดานหลักๆ ดังนี้ 

ดานที่ 1 การวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง(Capacity) และ
การประกันภัยตอ (Reinsurance) พิจารณาจากอัตราสวน 3 อัตราสวน 

ดานที่ 2 การวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity)  พิจารณาจากอัตราสวน 13 อัตราสวน 

ดานที่ 3 การวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคา
สินไหม  พิจารณาจากอัตราสวน 2 อัตราสวน 

ดานที่ 4 การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve)  พิจารณาจากอัตราสวน 5 
อัตราสวน 

4. แนวคิดเก่ียวกับผลประโยชนจากการประกันภัย 

มุกดา โควหกุล (2537: 67) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนไววา ธุรกิจประกันภัยเปน
ธุรกิจที่มีขอผูกมัดเร่ืองการตองจายเงินคืนใหกับผูเอาประกันภัยในอนาคต กลาวคือ บริษัท
ประกันภัยมีการรับเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยมาลวงหนากอนที่จะจายคาสินไหมทดแทนเมื่อ
เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ซึ่งเปนเงินจํานวน
มากที่บริษัทประกันภัยตองรับผิดชอบตอผูเอาประกันภัย ดังน้ัน บริษัทประกันภัยจึงมีหนาที่นําเงิน
เบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยไปลงทุนตอ เพ่ือใหไดผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน 
ดอกเบี้ย, เงินปนผล และคาเชา เพ่ือเปนการกําจัดตนทุนคาเสียโอกาสไปจากธุรกิจ จึงถือไดวา การ
ลงทุน เปนการดําเนินกิจกรรมรองของธุรกิจประกันภัย 

เน่ืองดวยบริษัทประกันภัยไมสามารถกําหนด หรือคาดหวังวาจะมีการจายคาสินไหม
ทดแทนเม่ือใด จึงจําเปนอยางยิ่งในการบริหารการลงทุนในมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือความม่ันคง
ของบริษัท จึงมีกฎหมายควบคุม ดูแลดานการลงทุนของบริษัทประกันภัย ดังน้ัน บริษัทประกันภัย
จึงมีหลักเกณฑที่สําคัญในการลงทุน ดังนี้ 

1. หลักเกณฑประกันความมั่นคง หรือมีความเสี่ยงต่ํา กลาวคือ ความปลอดภัยและ
ความม่ันคงของเงินที่นําไปลงทุน เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการพิจารณาการลงทุน หลักความเสี่ยงภัยของ
การลงทุน คือ ใหมีความเสี่ยงตอความสูญเสียเงินตนนอยที่สุดตามชนิดหลักทรัพยที่ลงทุน 

2. ผลประโยชนตอบแทนที่จะไดรับจะตองมากพอ กลาวคือ อัตราผลประโยชนตอบ
แทนที่จะไดรับจากการลงทุนประเภทหนึ่ง ขึ้นอยูกับความเสี่ยงภัยของทรัพยที่ลงทุน แตบริษัทตอง
ถือนโยบายการลงทุนที่จะตองลงทุนในหลักทรัพยที่ใหผลประโยชนตอบแทนสูงสุด และมีความเสี่ยง
ภัยตอการสูญเสียเงินตนนอยที่สุด 
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ผลประโยชนตอบแทนมีความสําคัญตอบริษัทไมใชผลประโยชนขั้นตนจากการลงทุน 
แตเปนผลประโยชนสุทธิ คือ จํานวนผลประโยชนขั้นตนที่ไดรับ หักดวยคาใชจายในการลงทุน
รวมทั้งภาษีและเงินตนที่สูญเสียไปดวย 

3. การกระจายการลงทุน กลาวคือ บริษัทไมควรลงทุนในหลักทรัพยประเภทใดประเภท
หน่ึงเพียงอยางเดียว แตควรกระจายการลงทุนใหกวาง และแบงแยกตามประเภทธุรกิจ ซึ่งการ
กระจายการลงทุนที่ดี หมายถึง เงินที่มีอยูจะตองจัดแบงไปตามหลักตางๆ ไดแก ใหมีทั้งการกูยืม 
และการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ใหแบงการใหกูยืม และการเปนเจาของออกเปนหลายประเภท, ให
กระจายภัยตามสวนตางๆ ของประเทศ จํานวนเงินที่ลงทุนตอภัย ตองมีจํานวนเหมาะสม ไมสูงหรือ
ต่ําเกินไป ระยะเวลาที่ครบกําหนดตองไมนานเกินควร 

4. ความสามารถในการที่จะเปลี่ยนเปนเงินสด กลาวคือ บริษัทไมมีควรจําเปนมากนักใน
การที่จะเปลี่ยนเงินที่ลงทุนใหเปนเงินสด เพราะเบี้ยประกันภัยและผลประโยชนที่ไดรับเปนเงินสดใน
แตละวันมีมากกวาเงินสดที่ตองจายออกไป และเงินที่จะจายออกไป บริษัทอาจคํานวณไวลวงหนาได
อยางใกลเคียง 

เจมส เอส ไทรสแมน (James S. Trieschmann. 1998: 663) กลาวถึงการลงทุนของบริษัท
ประกันภัยไววา เม่ือเกิดการรับประกันภัย และมีการรับชําระเบี้ยจากผูเอาประกันภัยแลว บริษัท
ประกันภัยจะตองทําใหเบี้ยประกันภัยที่ไดรับมานั้น กอใหเกิดผลประโยชน และผลตอบแทน โดย
จะตองบริหารเงินดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเพียงพอในการจายสินไหม และคาใชจายตางๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะตองเลือกและพิจารณาเรื่องการลงทุนตอให
เหมาะสมกับสินทรัพยของบริษัทและคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น โดยอาศัยการพิจารณาจายแผนก/ฝาย
ลงทุนของบริษัท ซึ่งรายไดจากการลงทุนนั้น มีสวนสําคัญในการชดเชยการขาดทุนจากการรับ
ประกันภัยอยูเสมอ 

จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา  แหลงรายไดหลักๆ ของบริษัทประกันภัย แบงเปน 2 
ประเภท คือ รายไดจากการรับประกันภัย และรายไดจากการลงทุน  ซึ่งการลงทุนของบริษัท
ประกันภัย จะตองมีการบริหารเงินลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกอใหเกิดประโยชนจากการ
ลงทุนมากที่สุด เน่ืองจาก คาเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจายใหแกบริษัทน้ัน เปนเงินที่ไดรับมา
ลวงหนาเพ่ือคุมครองชีวิต ทรัพยสินของผูเอาประกันภัย และหากเกิดภัย หรือเกิดเหตุการณที่บริษัท
จะตองจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัยแลว บริษัทจะตองมีเงินเพียงพอที่จะจายคา
สินไหมดังกลาว  ดังน้ัน การลงทุนของบริษัทประกันภัยจึงจําเปนจะตองคํานึงถึงหลายๆ ปจจัย เชน 
ความม่ันคงในการลงทุน, ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน, ความเสี่ยงในการลงทุน และสภาพ
คลอง 
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5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
สมาคมนายทะเบียนประกันภัยของสหรัฐอเมริกา (National Association of Insurance 

Commissioners ; NAIC. 1998: 17) ไดทําการศึกษางบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยจํานวน 
2,708 บริษัท ใน ค.ศ. 1997  โดยใชอัตราสวนทางการเงิน ระบบอัตราสวน ไออารไอเอส 
(Insurance Regulatory Information System : IRIS Ratios System∗) สรุปผลการศึกษาไดวา จาก
การศึกษาโดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจํานวน 11 อัตราสวนนั้น ผลของการวิเคราะหใน
บางบริษัทมีคาผิดปกติ โดยสรุปไดดังนี้ 

อัตราสวน คาท่ีผิดปกติ 
จํานวนบริษัท 
ท่ีมีคาผิดปกติ 

อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเงินกองทุน มากกวา 300% 89 
(Net Premium to Surplus) 

บริษัท 

อัตราสวนการเปล่ียนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ มากกวา +33% หรือ 698 
(Change in Net Writings) นอยกวา -33% 

บริษัท 

อัตราสวนเงินกองทุนชดเชยเงินกองทุน มากกวา 15% 132 
(Surplus Aid to Surplus) 

บริษัท 

อัตราสวนรวมคาใชจายในการดําเนินงานทั้งส้ิน (Two-Year 
Overall Operating Ratio / Combined Ratio) 

มากกวา 100% 560 บริษัท 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน มากกวา 10% หรือ 586 
(Investment Yield) นอยกวา 4.5% 

บริษัท 

อัตราสวนเปล่ียนแปลงของเงินกองทุน มากกวา 50% หรือ 428 
(Change in Surplus) นอยกวา -10% 

บริษัท 

อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยสภาพคลอง มากกวา 105% 181 
(Liabilities to Liquid Assets) 

บริษัท 

อัตราสวนผลตอบแทนคานายหนาตอเงินกองทุน มากกวา 40% 152 
(Agents Balances to Surplus) 

บริษัท 

อัตราสวนเงินสํารองเพ่ือการพัฒนาตอเงินกองทุน 1 ป มากกวา 20% 102 
(One-Year Reserve Development to Surplus) 

บริษัท 

อัตราสวนเงินสํารองเพ่ือการพัฒนาตอเงินกองทุน 2 ป มากกวา 20% 167 
(Two-Year Reserve Development to Surplus) 

บริษัท 

                                                 
∗  ระบบ IRIS Ratios เปนระบบพื้นฐานของการวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยซึ่งเกาแก
ท่ีสุด IRIS Ratios เปนอัตราสวนทางการเงินตางๆ ท่ีนายทะเบียนประกันภัยใชในการวิเคราะหบริษัทประกันภัย 
โดยนายทะเบียนประกันภัยจะนําขอมูลจากรายงานประจําปท่ีไดรับจากแตละบริษัทมาคํานวณหาอัตราสวน
ทางการเงินเหลานี้ นายทะเบียนประกันภัยจะกําหนดคามาตรฐานของ IRIS Ratios แตละตัว แตไมได
กําหนดคามาตรฐานของ IRIS Ratios สําหรับแตละบริษัทประกันภัย ผลของการคํานวณอัตราสวน IRIS Ratios 
จะเปนขอมูลซึ่งเปดเผยตอสาธารณะ 
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อัตราสวน คาท่ีผิดปกติ 
จํานวนบริษัท 
ท่ีมีคาผิดปกติ 

อัตราสวนประมาณการเงินสํารองเผื่อการขาดแคลนตอเงินกองทุน 
(Estimated Current Reserve Deficiency to Surplus) 

มากกวา 25% 169 บริษัท 

จากงานวิจัยดังกลาวของ NAIC สามารถสรุปไดวา ยังคงมีบริษัทกวา 25% ของบริษัท
ประกันภัยทั้งหมดที่ NAIC ทําการวิจัยน้ัน มีคาของอัตราสวนตางๆ ที่เปนที่นาสังเกต และ
จําเปนตองปรับปรุง แกไขและพัฒนาใหเขาเกณฑมาตรฐานที่ IRIS กําหนด เพ่ือความปลอดภัย 
ความม่ันคง และเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานธุรกิจประกันภัย 

ซุก ฮัน ลี และ จอรจ แอล อูรูเธีย (Suk Hun Lee and Jorge L. Urrutia. 1996: 121) ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบการใชตรรกะหรือเหตุผล กับการใชตัวแบบ(Model) ความเส่ียงในการ
ทํานายการลมละลาย โดยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสถิติที่สําคัญซึ่งสงผลกระทบตอการ
ลมละลาย (สินทรัพยกับหน้ีสิน) ของบริษัทประกันภัย ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การใชตวัแบบ
(Model) ความเสี่ยงบงบอกถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงมากกวาการใชตรรกะหรือเหตุผล 
โดยทั้งสองอยางที่ทําการเปรียบเทียบกันน้ัน เปนการพยากรณที่แมนยํา ดังนั้น ซุก ฮัน ลี และ จอรจ 
แอล อูรูเธีย จึงสรุปวา ควรใชทั้งตรรกะหรือเหตุผล และใชตัวแบบ(Model) ความเสี่ยงในการทํานาย
การลมละลายรวมกัน เพ่ือใหการวิเคราะหปญหาการลมละลายของบริษัทประกันภัยมีการเตรียม
ความพรอมที่สมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น 

ดักลาส เอ็ม โฮดส, โชลอม เฟลดบลัม และแอนโทนี่ เอ เอ็นไกวี่ (Douglas M. Hodes, 
Sholom Feldblum and Antoine A. Neghaiwi . 1999: 41) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบทาง
การเงินที่ใชในปจจุบัน โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยในสหรัฐอเมริกาจํานวนมากเปนกลุมตัวอยาง ซึ่ง
ตัวแบบดังกลาวไดรับการพัฒนาขึ้นคร้ังแรกโดยมีจุดประสงคเพ่ือตรวจตราและดูแลเรื่องการ
ลมละลาย ในปจจุบันใชสําหรับการบริหารจัดการภายในที่ดีในหลายๆ ดาน ซึ่งประกอบดวย 1) การ
ปนสวนความเสมอภาคของแตละบริษัทดวยการยอมรับวิธีการวัดผลกําไรตามนโยบายบริษัท 2) 
การวิเคราะหความเสี่ยงใหญๆ เชน ความเสี่ยงดานอัตราเงินเฟอ, ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  
และความเสี่ยงจากเงินสํารอง 3) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการทางการเงินของบริษัท 
ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดลอมการประกันภัยดวย 

ดักลาส และคณะ ไดกลาวเพิ่มเติมวา หลายๆ มุมมองของตัวแบบทางการเงินไมมีการแบง
ความแตกตางระหวางประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งผลของการศึกษาของ ดักลาส และคณะ 
สรุปไดวา 1) การจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจและกําไร มีสวนในการตัดสินใจเขาสูอุตสาหกรรมของ
ธุรกิจใหม การออกจากอุตสาหกรรม และการพัฒนาเปนการตรวจสอบ 2) ตัวแบบความเสี่ยงมีผลตอ
หลายๆ ดานของการทํางานของบริษัทประกันภัย เชน ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงทาง
การเงิน ซึ่งผลกระทบหลายดานของภาวะเศรษฐกิจมหภาค และการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอ 
และอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 
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มารติน เอลลิ่ง, ฮาโต ชไมเซอร แอนด โจน ที ชมิธ (Martin Eling, Hato Schmeiser and 
Joan T. Schmit . 2007: 69)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหภาพรวมและชวงอันตรายของ
กระบวนการความสามารถในการชําระหน้ี โดยกลาววา กอน ค.ศ. 1970 นั้น สมาชิกของสหภาพ
ยุโรป (EU) ไดรวมกันผลักดันกฎระเบียบในตลาดประกันภัยและกฎเกณฑขึ้น และเมื่อไมนานมานี้
ไดมีความเคลื่อนไหวสูตลาดสหภาพยุโรปทั่วไป โดยไดกําหนดกฎระเบียบดานการใหบริการทาง
การเงินตามสิ่งที่นาสนใจมากกวา ซึ่งกฎเกณฑเร่ืองความสามารถในการชําระหนี้แบบเดิมน้ัน ใชกับ
ประเทศสมาชิกตั้งแตมกราคม ค.ศ. 2004 โดยมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
เกิดขึ้นจากความสนใจเรื่องความสามารถในการชําระหนี้เปนหลัก เน่ืองจากมีความนาจะเปน
บางอยางขึ้นเกิดกอน ค.ศ. 2007  

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด(มหาชน) (2547: 1) ไดทําการวิเคราะหความสามารถใน
การทํากําไรของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย โดยแบงระดับการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ ภาพรวม แยก
กลุม (บริษัทที่เนนประกัยภัยรถยนต – บริษัทไมเนนประกันภัยรถยนต) และแยกตามขนาด (ใหญ – 
เล็ก) โดยพิจารณาลักษณะการถือหุนเปนปจจัยรวมดวย สรุปไดวา ความสามารถในการทํากําไรของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยเกิดจากปจจัยขับเคลื่อนหลัก 2 สวน คือ กําไรจากการรับประกันภัย และกําไร
จากการลงทุน ซึ่งการดําเนินงานในชวง พ.ศ. 2541 – 2545 ธุรกิจพ่ึงพากําไรจากการลงทุน คิดเปน
รอยละ 8.0 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ถือเปนรายได ซึ่งมากกวากําไรจากการดําเนินงานดานการรับ
ประกันภัยที่คิดเปนรอยละ 0.4 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ถือเปนรายได ทําใหในชวงที่ตลาดเงินและ
ตลาดทุนชะลอตัวนั้น ไดสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจประกันวินาศภัย
อยางมาก โดยเฉพาะในบริษัทที่เนนประกันภัยรถยนตที่มีคาสินไหมทดแทนในอัตราที่คอนขางสูง 
ผลกําไรจากการรับประกันภัยจึงต่ําถึงขั้นขาดทุน 

ซึ่งในงานวิจัยของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด(มหาชน) ฉบับดังกลาว ยังทําใหเห็นวา 
ขนาดของบริษัทยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถทํากําไรที่แตกตางกัน โดย
บริษัทขนาดใหญมีศักยภาพในการทํากําไรมากกวาบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากความพรอมในระบบ
บริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดการประหยัดจากขนาด สัดสวนคาใชจายในการรับ
ประกันภัยโดยเฉลี่ยของบริษัทใหญจึงนอยกวาบริษัทเล็กเกือบเทาตัว ซึ่งกรณีกลุมที่เนนประกันภัย
รถยนตนั้น บริษัทขนาดใหญมีอัตราสวนขาดทุนจากการรับประกันภัยตอกรมธรรมมากกวาบริษัท
ขนาดเล็ก อันเกิดจากการมีอัตราสวนคาสินไหมทดแทนสูงกวา สําหรับกรณีกลุมที่ไมเนนประกันภัย
รถยนต พบวา บริษัทขนาดใหญมีการบริหารจัดการดานคาใชจายในการรับประกันภัยและการรับ
ประกันภัยไดดีกวาบริษัทขนาดเล็ก โดยมีอัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัยตอกรมธรรมนอย
กวาและม่ีอัตราสวนกําไรฯ ตอกรมธรรมมากกวาบริษัทขนาดเล็ก 

มุกดา โควหกุล และกฤษฎา เสกตระกูล (2543: 59) ไดทําการศึกษาฐานะการเงินของกลุม
ประกันวินาศภัยในชวง พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนชวงกอนและหลังการเกิดวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยวามีสภาพแตกตางกันอยางไร ผลการศึกษาพบวา ในกลุมธุรกิจประกัน
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เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ (2542: 23) ไดทําการวิจัยโครงสราง ผลประกอบการ และ
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย โดยแบงกลุมเปนบริษัทสาขา
ตางชาติ บริษัทไทยขนาดใหญ และบริษัทไทยขนาดเล็ก ซึ่งในการเปรียบเทียบผลประกอบการของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยกลุมตางๆ ในชวง พ.ศ. 2533 – 2539 พบวา อัตราผลตอบแทนตอทรัพยสิน
รวม (ROA) ของบริษัทสาขาตางชาติสูงกวาบริษัทไทยทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก และยังพบวา 
อัตราผลตอบแทนจากการรับเสี่ยงภัย (underwriting profit) ซึ่งเปนรายไดหลักของธุรกิจประกัน
วินาศภัยนั้น บริษัทสาขาตางชาติมีอัตราผลตอบแทนดังกลาวสูงกวาของบริษัทไทยมาก โดยใน 
พ.ศ. 2538 บริษัทสาขาตางชาติมีผลตอบแทนจากการรับเส่ียงภัยสูงถึงรอยละ 67 ในขณะที่บริษัท
ไทยขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนดังกลาวเพียงรอยละ 5.1 และบริษัทไทยขนาดใหญมีอัตรา
ผลตอบแทนติดลบ (เน่ืองจากการขาดทุนของบริษัทวิริยะประกันภัย ซึ่งมีธุรกิจหลักในการรับ
ประกันภัยรถยนต) แตในปถัดมา สถานการณของบริษัทไทยทั้ง 2 ขนาดก็เริ่มดีขึ้น 

สําหรับการวัดประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย พบวา บริษัท
ไทยขนาดเล็กเปนกลุมที่มีอัตราคาใชจายสูงที่สุด เน่ืองจากบริษัทในกลุมอ่ืนสามารถลดคาใชจายลง
ไดอยางตอเน่ือง สวนอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (loss ratio) นั้น พบวา มีการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของคาสินไหมทดแทนในการประกันภัยรถยนต โดยบริษัทที่เนนประกันภัย
รถยนตจะมีอัตราสวนคาใชจายสูงกวาบริษัทที่ไมเนนประกันภัยรถยนต 

ทั้งน้ี ในงานวิจัยดังกลาว ยังไดเปรียบเทียบความเพียงพอทางการเงินของบริษัทประกัน
วินาศภัยในประเทศไทยระหวางกลุมบริษัท 3 กลุม พบวา ใน พ.ศ. 2538 บริษัทไทยขนาดใหญมี
สัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยคอนขางสูง เนื่องจากมีสินทรัพยมากเม่ือเทียบกับหนี้สิน สวนบริษัท
สาขาตางชาติและบริษัทไทยขนาดเล็กมีขนาดของสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยใกลเคียงกัน แตใน 
พ.ศ. 2539 นั้น สัดสวนดังกลาวของบริษัทสาขาตางชาติคอนขางคงที่ แตบริษัทไทยขนาดเล็กมี
สัดสวนสูงกวาบริษัทไทยขนาดใหญ ทําใหเห็นวา บริษัทไทยขนาดเล็กมีความม่ันคงทางการเงินไม
นอยไปกวาบริษัทขนาดใหญ 

ในการวิเคราะหดานสภาพคลองและความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัยน้ัน พบวา ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยโดยรวมลงทุนในสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงในสัดสวนคอนขางมาก คือ สูงกวารอยละ 
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พรรณิภา วรกัลป (2547: 79) กลาวถึงปญหาสภาพคลองของธุรกิจประกันภัยวาเกิดจาก 3 
สาเหตุหลัก คือ 1) การขยายการเติบโตเร็วกวาขนาดเงินกองทุนของแตละแหงจะไดรับ เพราะ
กฎหมายกําหนดใหบริษัทรับเสี่ยงภัยไดไมเกินรอยละ 10 ของเงินกองทุนแตตองไมต่ํากวา 30 ลาน
บาท 2) การบริหารเบี้ยประกันภัยคางรับ ตามกฎหมายตองไมเกิน 60 วัน เพ่ือไมใหเบี้ยคางอยูกับ
ตัวแทน/นายหนานานเกินไป เพราะบริษัทจะขาดสภาพคลองหมุนเวียนใหกับผูเอาประกันภัย และ 
3) การปรับเปลี่ยนเกณฑดํารงเงินกองทุน โดยกรมการประกันภัยจะไมประเมินที่ดินใหเปนสินทรัพย 
เพราะถือวาที่ดินเปนสินทรัพยที่เปลี่ยนถายเปนเงินสดไดยาก เกรงวาจะสงผลกระทบตอฐานะ
เงินกองทุนของบริษัทประกัน ซึ่ง 2 ขอแรกเปนปญหาที่พบมากท่ีสุด คือ บริษัทประกันภัยขนาด
กลาง 3 – 4 แหง เรงขยายงานรถยนตมากจนเกินไป เพราะมีเบี้ยรับใหมเขามาเฉลี่ยปละหลายรอย
ลานบาท แตไมปรากฎรายงานฐานะสภาพคลองที่แทจริงของบริษัทประกันภัย อีกทั้ง ยังมีปญหา
การจายเคลมชา และปญหาดานบริการ จนทําใหบริษัทประกันภัยมีปญหาสภาพคลองจากการขยาย
งานมากเกินตัว รวมทั้งปญหาอ่ืนๆ ที่สะสมมาในอดีต 

จากงานวิจัยที่เก่ียวของ สามารถสรุปไดวา  การวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย
เปนการวิเคราะหปญหาของบริษัทประกันภัย และพยากรณเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
อาศัยขอมูลในอดีตมาประกอบการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหทราบถึงความม่ันคง ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารความเสี่ยง 

งานวิจัยสวนใหญจะเนนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร และสภาพคลองของบริษัท
ประกันภัย เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบ
ตามขนาดของบริษัท ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ สรุปไดวา บริษัทเนนประกันภัยรถยนตที่มี
ขนาดใหญมีอัตราสวนคาสินไหมทดแทนสูงกวาบริษัทเนนประกันภัยรถยนตที่มีขนาดเล็ก แตบริษัท
ไมเนนประกันภัยรถยนตที่มีขนาดใหญมีการบริหารจัดการคาใชจายและการพิจารณารับประกันภัย
ไดดีกวาบริษัทไมเนนประกันภัยรถยนตที่มีขนาดเล็ก 

สวนงานวิจัยที่เปรียบเทียบชวงกอนและหลังจากการตกต่ําของภาวะเศรษฐกิจ สรุปไดวา 
การตกต่ําของภาวะเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2540 สงผลกระทบใหรายไดของบริษัทประกันภัยที่มีขนาด
ใหญลดลง แตบริษัทที่มีขนาดกลางและเล็กกลับมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมีกําไรดีกวา
บริษัทขนาดใหญ 

ปญหาสภาพคลองหลักๆ ของบริษัทประกันภัย คือ การขยายตัวของบริษัทอยางรวดเร็วเกิน
กวาเงินกองทุนที่มีอยู การบริหารเบี้ยประกันภัยคางรับที่ไมมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การกําหนดประชากร 
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย
ที่เปดดําเนินการ ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 (ไมรวมบริษัทประกันสุขภาพโดยเฉพาะ และบริษัท
ประกันภัยตอ) จํานวน 71 บริษัท 

ตาราง 4  จํานวนบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 

หนวย : แหง 

ป พ.ศ. 
บริษัทจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย 

สาขาบริษัท
ตางประเทศ 

รวม 
บริษัท
ประกัน
สุขภาพ 

บริษัท
ประกันภัย

ตอ 

บริษัทประกัน
วินาศภัย 

(ไมรวมบริษัท
ประกันสุขภาพและ
บริษัทประกันภัยตอ) 

2540 76 5 81 5 1 75 
2541 75 5 80 5 1 74 
2542 74 5 79 5 1 73 
2543 73 5 78 5 1 72 
2544 73 5 78 5 1 72 
2545 73 5 78 5 1 72 
2546 72 5 77 5 1 71 
2547 72 5 77 5 1 71 

ที่มา:  กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ป 
พ.ศ. 2540 – 2547 
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การวิจัยครั้งน้ีไดแบงกลุมประชากรออกเปน 6 กลุมยอย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นแรก  แบงกลุมตามลักษณะของการดําเนินงาน โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต และกลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ซึ่งพิจารณาจาก
อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับตรงของการประกันภัยรถยนตตอเบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งสิ้น (บริษัท 
ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด(มหาชน) 2547: 4)∗ โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑเพ่ือแบงกลุมบริษัท
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

- กลุมบริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต มีอัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับตรงของการ
ประกันภัยรถยนต มากกวา รอยละ 75 

- กลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนตมีอัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับตรงของการ
ประกันภัยรถยนต นอยกวา รอยละ 75 

ขั้นที่ 2  แบงกลุมตามขนาดออกเปน 3 กลุม ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ตามวิธี Ad-Hoc Method ซึ่งพิจารณาจากลักษณะของการดําเนินงาน 3 ปจจัย ที่มีผลตอการ
เติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก สินทรัพยรวม เงินกองทุน และเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ และ
กําหนดสัดสวนความสําคัญเพ่ือนํามาถวงนํ้าหนัก (มุกดา โควหกุล และกฤษฎา เสกตระกูล , 2543: 
61) โดยเขียนเปนสูตร ดังนี้ 

  คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  =  (0.3 x สินทรัพยรวม) + (0.3 x เงินกองทุน) + (0.4 x เบี้ยประกันรับสุทธิ) 

เม่ือนําขอมูลทั้ง 3 ปจจัยของแตละบริษัทประกันวินาศภัยใน พ.ศ. 2547 มาคํานวณ
คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามสูตรขางตน และนําคาที่ไดมาจัดเรียงลําดับมากไปนอย โดยผูวิจัยได
กําหนดเกณฑเพ่ือแบงกลุมบริษัทออกเปน 3 ขนาด ดังนี้ 

- กลุมบริษัทขนาดใหญ มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักมากกวา 1,000 ลานบาท 
- กลุมบริษัทขนาดกลาง มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวาง 500 - 1,000 ลานบาท 
- กลุมบริษัทขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักนอยกวา 500 ลานบาท 

จากการกระทําการแบงตามกลุมบริษัทได 2 กลุม และแบงกลุมตามขนาดไดกลุมละ 3 
ขนาด ดังนี้ 

                                                 
∗  ในรายงานวิจัยบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด(มหาชน) ไดกําหนดเกณฑการแบงกลุมบริษัทท่ีเนนการ
ประกันภัยรถยนต และไมเนนการประกันภัยรถยนต ไวท่ีรอยละ 80  เนื่องจากเหตุการณ 11 กันยายน 2544 ท่ี
ไดมีการกอวินาศกรรมอาคารเวิลลเทรดเซ็นเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทําใหตลาดประกันภัยประเภทสรรพ
ภัย มีอัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิมขึ้น เบ้ียประกันภัยท่ีไมเนนประกันภัยรถยนตจึงสูงมาก แตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ใชเกณฑพิจารณาแบงกลุมท่ีรอยละ 75 เพ่ือความเหมาะสม และประกอบกับตลาดประกันภัยเริ่มกลับสูภาวะ
ปกติ 
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กลุมที่ 1 : บริษัทประกันวินาศภัยทีเ่นนการประกันภัยรถยนต (54 บริษัท) 

กลุมที่ 1.1 : บริษัทประกันวินาศภัยทีเ่นนการประกันภัยรถยนต ขนาดใหญ ประกอบดวย 17 
บริษัท ดังนี ้

กรุงเทพประกันภัย กรุงไทยพานิชประกันภัย ไทยศรีซูริคประกันภัย 

นวกิจประกันภัย นําสินประกันภัย นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส 

ประกันคุมภัย มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ เมืองไทยประกันภัย 

ลิเบอรตี้ประกันภัย วิริยะประกันภัย ศรีอยุธยาประกันภัย 

สัมพันธประกันภัย สามัคคีประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย 

อวีวา ประกันภัย (ไทย) แอลเอ็มจี ประกันภัย  

กลุมที่ 1.2 : บริษัทประกันวินาศภัยทีเ่นนการประกันภัยรถยนต ขนาดกลาง ประกอบดวย 10 
บริษัท ดังนี ้

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ไทยสมุทรประกันภัย ธนชาตประกันภัย 

ประกันภัยไทยวิวัฒน พาณิชยการประกันภัย มิตรแทประกันภัย 

สินทรัพยประกันภัย อลิอันซ ซี.พี.ประกันภัย อาคเนยประกันภัย (2000) 

แอกซาประกันภัย   

กลุมที่ 1.3 : บริษัทประกันวินาศภัยทีเ่นนการประกันภัยรถยนต ขนาดเล็ก ประกอบดวย 27 
บริษัท ดังนี ้

กมลสุโกศลประกันภัย กลางคุมครองผูประสบภัยฯ คิวบีอี ประกันภัย 

คุมเกลาประกันภัย คูเนีย ประกันภัย เจาพระยาประกันภัย 

ไทยประกันภัย ไทยพัฒนาประกันภัย ไทยพาณิชยประกันภัย 

ธนวัฒนประกันภัย ธนสินประกันภัย นิวอินเดียแอสชัวรันซ 

บางกอกสหประกันภัย บีที ประกันภัย พระนครธนบุรีประกันภัย 

พุทธธรรมประกันภัย ไพบูลยประกันภัย ไพศาลประกันภัย 

วิธสินประกันภัย สงเสริมประกันภัย สหมงคลประกันภัย 

สหวัฒนาประกันภัย อินทรประกันภัย เอเซียสากลประกันภัย 

เอราวัณประกันภัย แอดวานซ อินชัวรันส โอสถสภาประกันภัย 

กลุมที่ 2 : บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต (17 บริษัท) 

กลุมที่ 2.1 : บริษัทประกันวินาศภัยทีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต ขนาดใหญ ประกอบดวย  
4 บริษัท ดังนี ้

ทิพยประกันภัย เทเวศประกันภัย 

ภัทรประกันภัย ประกันภัยศรีเมือง 

 



 31 

กลุมที่ 2.2 : บริษัทประกันวินาศภัยทีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต ขนาดกลาง ประกอบดวย  
1 บริษัท ดังนี ้

โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ   

กลุมที่ 2.3 : บริษัทประกันวินาศภัยทีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต ขนาดเล็ก ประกอบดวย  
12 บริษัท ดังน้ี 

คอมไบด อินชัวรันส จรัญประกันภัย เจนเนอราล่ีประกันภัย 

ชับบประกันภัย ไชนาอินชัวรันส (ไทย) ไทยเจริญประกันภัย 

ประกันภัยสากล สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย สยามซิตี้ประกันภัย 

สหนิรภัยประกันภัย เอ.ไอ.เอ. เอซ อินชัวรันซ 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่จะใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบบันทึก ซึ่งผูวิจัยไดสราง
ขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เก่ียวกับรายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งเปนขอมูลที่
ปรากฏในรายการของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 และสถิติ
จากเว็บไซดของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแบงเปน 2 ชวง 
ชวงที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2550 – เดือนมกราคม 2551)  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

เบื้องตน เก่ียวกับเบี้ยประกันภัยรับตรงของการประกันภัยรถยนต เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งสิ้น และ
ปจจัยการดําเนินงาน 3 ปจจัย ที่มีผลตอการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย เพ่ือใชในการแบงกลุม
ประชากรตามขนาดและลักษณะการดําเนินงาน 

ชวงที่ 2 (เดือนมีนาคม 2551 – เดือนสิงหาคม 2551)  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
เก่ียวกับขอมูลทางการเงินและสินทรัพยลงทุนประเภทตางๆ จากงบการเงิน เพ่ือใชในการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. การจัดกระทําขอมูล 
ในชวงที่ 1 จัดกระทําขอมูลโดยนําขอมูลเบี้ยประกันภัยรับตรงของการประกันภัย

รถยนต เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งสิ้น และปจจัยการดําเนินงาน 3 ปจจัย มาทําการแบงกลุมประชากร
ตามขนาดและลักษณะการดําเนินงาน ซึ่งสามารถแบงตามกลุมบริษัทได 2 กลุม และแบงกลุมตาม
ขนาดได 3 ขนาด จะสามารถแบงประชากรทั้งสิ้นออกเปน 6 กลุมยอย 
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ในชวงที่ 2 จัดกระทําขอมูลโดยนําเก่ียวกับขอมูลทางการเงินและสินทรัพยลงทุน
ประเภทตางๆ จากงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยแตละบริษัทมาจัดระบบ เพ่ือประมวลคา
อัตราสวนทางการเงินประเภทตางๆ โดยใชสูตรการคํานวณเพื่อใหไดอัตราสวนตางๆ ตามที่กําหนด
ไว 

2. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 
การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย กระทําโดย

การบรรยาย พรรณนา โดยมีสูตรในการคํานวณอัตราสวนทางการเงิน และเกณฑการวิเคราะห 4 
ดาน ดังนี้ 

ดานที่ 1 : การวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง 
(Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance) 
พิจารณาจากอัตราสวน 3 อัตรา ดังนี้ โดย 

1) อัตราสวนการรับเส่ียงภัยตอเงินกองทุน (Kenney Ratio : KNR)   
(ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
CF

NWPKNR  

KNR  หมายถึง อัตราสวนการรับเสี่ยงภัยตอเงินกองทุน (Kenney 
Ratio) 

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) NWP

 หมายถึง เงินกองทุน (Capital Fund) CF

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS∗  และสํานักงาน คปภ.∗∗) 
ถา KNR < 200% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการขยายงาน

นอยเกินไป 

                                                 
∗    สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) 

เปนหนวยงานที่กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยท่ัวโลก ใหบริการดานการประเมินและวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
รวมท้ังจัดลําดับความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยตอนานาชาติ 

∗∗  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(สํานักงาน คปภ. ชื่อเดิม กรมการ
ประกันภัย) เปนหนวยงานที่กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ใหบริษัทประกันภัยมีประสิทธิภาพ
เทียบเทามาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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 KNR = 200 – 300% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการขยายงาน

ภายใตขีดความสามารถทางการเงินของ
ตน 

 KNR > 300% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการขยายงาน
มากเกินไป 

2) อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
(Retention Ratio : RTR)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
DP

NWPRTR  

 หมายถึง อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง (Retention Ratio) 

RTR

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) NWP

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium) DP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา RTR < 50% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยพ่ึงพิงการทําประกันภัย

ตอมาก ซึ่งไมเปนผลดีตอบริษัท เน่ืองจากการ
กระจายความเสี่ยงออกไปมาก ยอมทําให
ผลตอบแทนที่บริษัทควรจะไดลดนอยลง 

 RTR > 50% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการทําประกันภัยตอ
นอย หากงานท่ีรับประกันภัยมีความเส่ียงสูง ก็
อาจสงผลตอฐานะทางการเงินของบริษัทได 

3) อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Change in 
Net Written Premium : CNWP)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 
7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100
1

1 ×
−

=
−

−

t

tt

NWP
NWPNWPCNWP  

 หมายถึง อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับ
สุทธิ (Change in Net Written Premium) 

CNWP

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับสุทธิปปจจุบัน tNWP

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับสุทธิปกอน 1−tNWP
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เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา CNWP < -33% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความผันผวน

ของนโยบายในการขยายงาน 
 CNWP = -33 – +33% แสดงวา แนวโนมการขยายงานของบริษัท

ประกันวินาศภัยมีความสม่ําเสมอ 
 CNWP > +33% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความผันผวน

ของนโยบายในการขยายงาน 

ดานที่ 2 : การวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการ
ประกอบธุรกิจ (Profitability & Activity) 

พิจารณาจากอัตราสวน 13 อัตรา ซึ่งแบงเปน 2 สวนหลักๆ คืออัตราสวนเก่ียวกับ
ความสามารถในการทํากําไร ไดแก อัตราสวนที่ 1 – 7 และอัตราสวนเกี่ยวกับ
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ไดแก อัตราสวนที่ 8 – 13 เน่ืองจาก อัตราสวน
ตางๆ มีความสอดคลอง เชื่อมโยงกัน และเพื่อใหการวิเคราะหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึงพิจารณาจากอัตราสวน 13 อัตรา ดังนี้ โดย 

1) อัตราสวนกําไรสุทธิตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net 
Profit on Net Earning Premium : RONEP)  (ณิชากมล ตันติวณิชชา- 
นนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
NEP
NPFRONEP  

 หมายถึง อัตราสวนกําไรสุทธิตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปน
รายไดสุทธิ (Net Profit on Net Earning Premium) 

RONEP

 หมายถึง กําไรสุทธิ (Net Profit) NPF

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned 
Premium) 

NEP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยนั้นๆ มี

ประสิทธิภาพในการทํากําไรดีกวา
บริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

RONEP > X อุตสาหกรรม 

 X อุตสาหกรรม  =  21.39% 
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2) อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (Return on Equity : ROE)  (ณิชา-
กมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
CF
NPFROE  

 หมายถึง อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (Return on Equity) ROE

 หมายถึง กําไรสุทธิ (Net Profit) NPF

 หมายถึง เงินกองทุน (Capital Fund) CF

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา แสดงวา ผูถือหุน ของบริษัทประกันวินาศภัย

นั้นๆ ไดรับผลตอบแทนสูงกวาบริษัท
อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ง
ผลตอบแทนดังกลาวอาจสะทอนในรูป
ของราคาหุนท่ีเพ่ิมขึ้น หรือการไดรับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล 

ROE > X อุตสาหกรรม 

 X อุตสาหกรรม  =  8.25% 

3) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA)   
(ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
TA

NPFROA  

 หมายถึง อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset) ROA

 หมายถึง กําไรสุทธิ (Net Profit) NPF

 หมายถึง สินทรัพยรวม (Total Asset) TA

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความสามารถ

ในการทํากําไรจากการใชสินทรัพยได
ดีกวาบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 

ROA > X อุตสาหกรรม 

 X อุตสาหกรรม  =  2.82% 
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4) อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัยตอเบ้ียประกันภัยที่ถือเปน
รายไดสุทธิ (Net Underwriting Profit on Net Earned Premium : 
NUP)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×
−−−

=
NEP

OECBLIEPNUP  

 หมายถึง อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัยตอ เบี้ ย
ประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Underwriting 
Profit on Net Earned Premium) 

NUP

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Earned Premium) EP

 หมายถึง คาสินไหมทดแทน (Loss Incurred) LI

 หมายถึง คาจางและคาบําเหน็จ (Commission & Brokerage) CB

 หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses) OE

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned 
Premium) 

NEP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา แสดงวา ผลประกอบการจากการรับประกันภัยของ

บริษัทประกันวินาศภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ และ
มีการพิจารณารับประกันภัยท่ีดีกวา
บริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

NUP > X อุตสาหกรรม 

 X อุตสาหกรรม  =  8.61% 

5) อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัย (Underwriting Profit Margin 
: UPM)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

RatioCombinedUPM −= %100  

 หมายถึง อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัย (Underwriting 
Profit Margin) 

UPM

 หมายถึง อัตราสวนรวมระหวางคาสินไหมทดแทน 
ค าจ างและค าบํ า เหน็จ  และค า ใช จ ายในการ
ดําเนินงาน (อัตราสวนท่ี 9 ในดานท่ี 2) 

RatioombinedC
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เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีสวนตางกําไร

จากการรับประกันภัยมากกวาบริษัท
อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และยัง
หมายถึงความสามารถในการ
บริหารงานของบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวาบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 

UPM > X อุตสาหกรรม 

 X อุตสาหกรรม  =  -2.18% 

6) อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI)  
(ณิชากมล ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
AIA
NIIROI  

 หมายถึง อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment) 

ROI

 หมายถึง รายไดจากการลงทุนสุทธิ (Net Investment 
Income) 

NII

 หมายถึง สินทรัพยลงทุนเฉลี่ย (Average Investment Assets) AIA

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความสามารถ

ในการลงทุนสูงกวาบริษัทอ่ืนๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

ROI > X อุตสาหกรรม 

 X อุตสาหกรรม  =  6.14% 

7) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net 
Investment Profit on Net Written Premium : IP) (ณิชากมล ตันติ
วณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
NWP
NIPIP  

 หมายถึง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิต อ เบี้ ย
ประกันภัยรับสุทธิ (Net Investment Profit on Net 
Written Premium) 

IP
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 หมายถึง กําไรจากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Profit) NIP

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) NWP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความสามารถ

ในการทํากําไรจากการลงทุนสูงกวา
บริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

IP > X อุตสาหกรรม 

 X อุตสาหกรรม  =  21.82% 

8) อัตราสวนเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน (Change in Capital fund : 
CCF)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100
1

1 ×
−

=
−

−

t

tt

CF
CFCFCCF  

 หมายถึง อัตราสวนเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน (Change in 
Capital fund) 

CCF

 หมายถึง เงินกองทุนปปจจุบัน tCF

 หมายถึง เงินกองทุนปกอน 1−tCF

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา CCF < -10% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีเงินกองทุนลดมาก

เกินไป ซึ่งหมายถึงการถอนทุน 
 CCF = -10 – +50% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีฐานะการเงินท่ีดีขึ้น 
 CCF > +50% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีเงินกองทุนเพ่ิมมาก

ขึ้น ซึ่งอาจเปนผลจากการขยายงานที่มากขึ้น 

9) อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทน คาจางและคาบําเหน็จ และ
คาใชจายในการดําเนินงาน(Combined Ratio)  (ณิชากมล  ตันติ-
วณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

ERLRRatioombined +=C  

 หมายถึง อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทน คาจาง
และคาบําเหน็จ และคาใชจายในการดําเนินงาน
(Combined Ratio) 

RatioombinedC

 หมายถึง อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) LR

 หมายถึง อัตราสวนคาใชจาย (Expenses Ratio) ER
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เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา Combined Ratio < 90% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยไมมีกําไร

จากการประกอบธุรกิจ 
 Combined Ratio = 90 – 100% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมี

กําไรจากการประกอบธุรกิจ 
 Combined Ratio > 100% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีกําไรสูง

จากการประกอบธุรกิจ 

10) อัตราสวนคาสินไหมที่เกิดข้ึนสุทธิทั้งหมดตอเบ้ียประกันภัยที่ถือ
เปนรายไดสุทธิ (Loss Ratio on Earning Premium : LROEP) (ณิชา-
กมล ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
NEP
NLILROEP  

 หมายถึง อัตราสวนคาสินไหมที่เกิดขึ้นสุทธิทั้งหมดตอเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Loss Ratio on 
Earning Premium) 

LROEP

 หมายถึง คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นสุทธิ (Net Loss 
Incurred) 

NLI

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned 
Premium) 

NEP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา LROEP < 60% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการดําเนินงานดาน

การพิจารณารับประกันภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
และความสามารถในการควบคุมความเส่ียงภัย 

 LROEP > 60% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีผลการดําเนินงานดาน
การพิจารณารับประกันภัยท่ีไมดี 

11) อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย (Underwriting Expenses 
Ratio : UER)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
NWP
UEUER  

 หมายถึง อัตราสวนคาใชจายในการรบัประกันภัย 
(Underwriting Expenses Ratio) 

UEP
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 หมายถึง คาใชจายในการรับประกันภัย (Underwriting Expenses) UE

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) NWP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา UER < 40% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการบริหารตนทุนใน

การรับประกันภัยท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
 UER > 40% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการบริหารตนทุนใน

การรับประกันภัยท่ีไมดี 

12) อัตราสวนคาจางและคาบําเหน็จสุทธิตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปน
รายไดสุทธิ (Commission & Brokerage Ratio on Net Earned 
Premium : CBR) (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
NEP
NCBCBR  

 หมายถึง อัตราส วนคาจ างและค าบํ า เหน็จ สุทธิตอ เบี้ ย
ประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Commission & 
Brokerage Ratio on Net Earned Premium) 

CBR

 หมายถึง คาจางและคาบําเหน็จสุทธิ (Net Commission & 
Brokerage) 

NCB

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned 
Premium) 

NEP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา CBR < 0% (-) แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยไมไดทําหนาท่ีในการ

พิจารณารับประกันภัยมากนัก หรือบริษัทรับ
ประกันภัยงานท่ีมีความเส่ียงสูง (บริษัทประกัน
วินาศภัยวินาศภัยไดเอาประกันภัยตอเปน
จํานวนมาก ทําใหมีคาบําเหน็จรับจากการเอา
ประกันภัยตอมากกวาคาบําเหน็จจายจากการ
รับประกันภัย) 

 CBR > 0% (+) แสดงวา หากภัยท่ีพิจารณารับประกันภัยมีขนาดทุน
ประกันภัยไมสูง บริษัทประกันวินาศภัยจะเก็บ
ความเส่ียงภัยไวมาก 
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13) อัตราคาใชจายดําเนินงานตอเบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 
(Operating Expenses Ratio on Net Earned Premium : OER)   
(ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
NEP
OEOER  

 หมายถึง อัตราคาใชจายดําเนินงานตอเบี้ยประกันภัยที่ถือ
เปนรายไดสุทธิ (Operating Expenses Ratio on 
Net Earned Premium) 

OER

 หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses) OE

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Earned 
Premium) 

NEP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา OER < 40% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการจัดการและควบคุม

คาใชจายในการดําเนินงานท่ีดี 
 OER > 40% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยขาดประสิทธิภาพในการ

ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน 
หมายเหตุ:  ใชพิจารณารวมกับอัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัย 

ดานที่ 3 : การวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถใน
การจายคาสินไหม 
พิจารณาจากอัตราสวน 2 อัตรา ดังนี้ โดย 

1) อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio : LQR)  (ณิชากมล  ตันติ-
วณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100
&

×
−

=
ULLRUPRI

LALQR
 

 หมายถึง อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) LQR

 หมายถึง สินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Assets) LA

 หมายถึง เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 
(Unearned Premiums Reserve) 

UPRI

 หมายถึง สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมคางจาย 
(Losses Reserves and Unpaid Losses) 

ULLR &
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เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา LQR < 100% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยขาดสภาพคลอง ขาด

ความสามารถในการชําระหนี้ 
 LQR > 100% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีสภาพคลองท่ีดี 

สามารถชําระหนี้ไดอยางรวดเร็ว 

2) อัตราสวนหน้ีสินหมุนเวียนตอสินทรัพยสภาพคลอง  (Current 
Liability on Liquidity Assets : CLOLA)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชา-
นนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
LA
CLCLOLA  

 หมายถึง อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยสภาพคลอง  
(Current Liability on Liquidity Assets) 

CLOLA

 หมายถึง หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) CL

 หมายถึง สินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Assets) LA

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา CLOLA < 105% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความสามารถใน

การชําระหนี้สินหมุนเวียนท่ีดี 
 CLOLA > 105% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความสามารถใน

การชําระหนี้สินหมุนเวียนท่ีไมดี 

ดานที่ 4 : การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve) 
พิจารณาจากอัตราสวน 5 อัตรา ดังนี้ โดย 

1) เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved : TRS) (ณิชากมล ตันติ-
วณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

DRSLRSUPRITRS ++=  

 หมายถึง เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved) TRS

 หมายถึง เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 
(Unearned Premiums Reserve) 

UPRI

 หมายถึง เงินสํารองคาสินไหมทดแทน (Losses Reserves) LRS

 หมายถึง เงินสํารองสําหรับมหันตภัย (Disaster Reserves) DRS
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เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีเงินสํารองคา

สินไหมทดแทน และเงินสํารองสําหรับ
มหันตภัยมากกวาบริษัทอ่ืนๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

TRS > X อุตสาหกรรม 

 X อุตสาหกรรม  =  403,854 พันบาท 

2) อัตราสวนเงิน สํารองเ ชิง เทคนิคตอ สินทรัพยสภาพคลอง 
(Technical Reserved on Liquidity Assets : TROLA)  (ณิชากมล  
ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
LA

TRSTROLA  

 หมายถึง อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนิคตอสินทรัพยสภาพ
คลอง (Technical Reserved on Liquidity Assets) 

TROLA

 หมายถึง เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved) TRS

 หมายถึง สินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Assets) LA

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา TROLA < 100% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีสภาพคลองในการ

จายคาสินไหมทดแทนดี สามารถจายชําระ
หนี้ท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

 TROLA > 100% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีสภาพคลองในการ
จายคาสินไหมทดแทนไมดี 

3) อัตราสวนเงินสํารองเชิ ง เทคนิคตอเงินกองทุน  (Technical 
Reserved on Capital Fund : TROCF)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 
2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
CF
TRSTROCF  

 หมายถึง อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนิคตอเงินกองทุน 
(Technical Reserved on Capital Fund) 

TROCF

 หมายถึง เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved) TRS

 หมายถึง เงินกองทุน (Capital Fund) CF
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เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา TROCF < 100% แสดงวา หนี้สินท่ีบริษัทประกันวินาศภัยมีตอผูเอา

ประกันภัยจะไดรับความคุมครองจากสวน
ของผูถือหุนเต็มจํานวน 

 TROCF > 100% แสดงวา สวนของผูถือหุนไมเพียงพอสําหรับจายชําระ
หนี้ส้ินท่ีบริษัทประกันวินาศภัยมีตอผูเอา
ประกันภัย 

4) อัตราสวนผลรวมของเงินสํารองเชิงเทคนิคและเงินกองทุนตอเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ (Technical Reserved and Capital Fund on Net 
Written Premium : TR&CF)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-
53) 

สูตรการคํานวณ 

100& ×
+

=
NWP

CFTRSCFTR  

 หมายถึง อัตราสวนผลรวมของเงินสํารองเชิงเทคนิคและ
เงินกองทุนตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Technical 
Reserved and Capital Fund on Net Written 
Premium) 

CFTR &

 หมายถึง เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved) TRS

 หมายถึง เงินกองทุน (Capital Fund) CF

 หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) NWP

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา TR&CF < 150% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยไมไดจัดสรรเงิน

สํารองเชิงเทคนิค และมีเงินกองทุนให
เพียงพอกับความเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดความ
เสียหายรายใหญขึ้น 

 TR&CF > 150% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยไดจัดสรรเงินสํารอง
เชิงเทคนิค และมีเงินกองทุนเพียงพอกับ
ความเส่ียงภัยอยูตลอดเวลา สําหรับกรณีท่ี
เกิดความเสียหายรายใหญ 
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5) อัตราสวนผลรวมของเงินสํารองคาสินไหมและคาสินไหมทดแทน
คางจายตอเงินกองทุน (Losses Reserves and Unpaid Losses on 
Capital Fund : LRUL)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100&
×=

CF
ULLRLRUL  

 หมายถึง อัตราสวนผลรวมของเงินสํารองคาสินไหมและคา
สินไหมทดแทนคางจายตอเงินกองทุน (Losses 
Reserves and Unpaid Losses on Capital Fund) 

LRUL

 หมายถึง สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมคางจาย 
(Losses Reserves and Unpaid Losses) 

ULLR &

 หมายถึง เงินกองทุน (Capital Fund) CF

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา LRUL < 250% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความสามารถใน

การชําระคาสินไหมไดมาก 
 LRUL > 250% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความสามารถใน

การชําระคาสินไหมไดนอย 

2.2 การวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 
การวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย กระทําโดย

การบรรยาย พรรณนา โดยมีสูตรและเกณฑการวิเคราะห ดังนี้ 

1) อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  (Investment Assets 
on Total Assets : IAOTA)  (ณิชากมล  ตันติวณิชชานนท, 2548: 7-
53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
TA
IAIAOTA  

 หมายถึง อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  
(Investment Assets on Total Assets) 

IAOTA

 หมายถึง สินทรัพยลงทุน (Investment Asset) IA

 หมายถึง สินทรัพยรวม (Total Asset) TA
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เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา LAOTA < 70% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยไมมีความสามารถ

ในการแสวงหาสินทรัพยลงทุน 
 LAOTA > 70% แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีความสามารถใน

การแสวงหาสินทรัพยลงทุนท่ีดี 

2) สัดสวนการลงทุน (Investment Proportion : IVP) (ณิชากมล ตันติ-
วณิชชานนท, 2548: 7-53) 

สูตรการคํานวณ 

100×=
TIA
IAIVP X

X  

 หมายถึง สัดสวนการลงทุน (Investment Proportion) XIVP

 หมายถึง สินทรัพยลงทุนประเภทหนึ่งๆ  (Investment Asset) XIA

 หมายถึง สินทรัพยลงทุนทั้งสิ้น (Total Investment Asset) TIA

เกณฑการวิเคราะห  (IAIS และสํานักงาน คปภ.) 
ถา IVPX < Other Investment Asset แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมี

นโยบายในการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทหนึ่งๆ สูง
กวาประเภทอื่น 

 IVPX > X แสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมี
นโยบายในการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทหนึ่งๆ สูง
กวาบริษัทอ่ืน 

อุตสาหกรรม 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแบงกลุมประชากรเปน 6 กลุมยอย โดยแบงบริษัทประกันวินาศภัย
แบงตามกลุมบริษัทเปน 2 กลุม คือ กลุมบริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต และกลุมบริษัทที่ไมเนน
การประกันภัยรถยนต และแบงตามขนาดเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
จากบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 (ไมรวมบริษัทประกันสุขภาพ
โดยเฉพาะ และบริษัทประกันภัยตอ) จํานวน 71 บริษัท ดังนี้ 
 

บริษัทประกันวินาศภัย  
(71  

 
 
 
 
 

บริษัท) 

โดยผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน ดังนี้ 
1. ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยมีการวิเคราะห 4 

ดาน 

ดานที่ 1 การวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเส่ียงภัยไว เอง
(Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance) โดยวิเคราะหจาก
อัตราสวนทางการเงิน รวม 3 อัตรา 

ดานที่ 2 การวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity) โดยวิเคราะหจากอัตราสวนทางการเงิน รวม 
13 อัตรา 

ดานที่ 3 การวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจาย
คาสินไหม โดยวิเคราะหจากอัตราสวนทางการเงิน รวม 2 อัตรา 

ดานที่ 4 การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserves) โดยวิเคราะหจาก
อัตราสวนทางการเงิน รวม 5 อัตรา 

2. สัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยวิเคราะหจาก 2 
อัตรา ดังนี้ 

ขนาดใหญ 
(17 บริษัท) 

ขนาดกลาง 
(10 บริษัท) 

ขนาดเล็ก 
(27 บริษัท) 

บริษัทท่ีเนนงานรับประกันภัยรถยนต  

ขนาดใหญ 
(4 บริษัท) 

ขนาดกลาง 
(1 บริษัท) 

ขนาดเล็ก 
(12 บริษัท) 

 บริษัทท่ีไมเนนงานรับประกันภัยรถยนต 
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1) อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  (Investment Assets on Total 
Assets : IAOTA) 

2) สัดสวนการลงทุน (Investment Proportion : IVP) 

1.  ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีเกณฑการ
วิเคราะห 4 ดาน โดยอาศัยเกณฑการวิเคราะหจาก สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ 
(International Association of Insurance Supervisors หรือ IAIS และ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มีการกําหนดเกณฑการวิเคราะหที่เปน
มาตรฐานสากล  ดังนั้น การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 
โดยอาศัยเกณฑการวิเคราะหดังกลาว จะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพจากการดําเนินงานของบริษัท
ประกันวินาศภัยในประเทศไทย และทราบวาในแตละกลุมบริษัทมีฐานะทางการเงินเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานมากนอยเพียงใด โดยสามารถสรุปตามเกณฑการวิเคราะหได ดังนี้ 

ดานที่ 1 : การวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไว เอง 
(Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance) 

จากการวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง (Capacity) และการ
ประกันภัยตอ (Reinsurance) โดยพิจารณาจากอัตราสวน 3 อัตรา ซึ่งจะทําใหทราบถึงแนวโนมการ
ขยายงานของบริษัทประกันวินาศภัยวามีความสมํ่าเสมอหรือมีความผันผวนของนโยบายการขยาย
งาน มีการขยายงานภายใตขีดความสามารถทางการเงินของบริษัทหรือไม มากหรือนอยเกินไป และ
มีการพ่ึงพิงการทําประกันภัยตอมากหรือนอยเกินไป โดยสามารถสรุปผลไดดังขอมูลในตาราง 5 

ตาราง 5  คาเฉลี่ยความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง (Capacity) และการประกันภัยตอ 
(Reinsurance) แยกตามประเภทและขนาดของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัย
รถยนต และบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

1. อัตราสวนการรับเส่ียงภัยตอ
เงินกองทนุ (Kenney Ratio : KNR) 

226.80 225.93 167.76 47.88 138.99 60.14 

2. อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอ
เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง 
(Retention Ratio : RTR) 

78.77 72.80 77.06 41.49 43.59 47.59 
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ตาราง 5  (ตอ) 
  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

3. อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ (Change in Net 
Written Premium : CNWP) 

6.55 28.17 25.33 14.21 9.49 42.29 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหในอัตราสวนตางๆ ทั้ง 3 อัตรา ไดแก  
1) ( ) 100/ ×= CFNWPKNR  
2) ( ) 100/ ×= DPNWPRTR  
3) ( ) 100/ 11 ×−= −− ttt NWPNWPNWPCNWP   

โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง 
(Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance) ที่ดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทดังกลาวนี้ มี
ฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหอัตราสวนการรับเส่ียงภัยตอเงินกองทุน 
(Kenney Ratio : KNR) ของกลุมบริษัทดังกลาว อยูระหวางรอยละ 200 – 300 แสดงวา มีการขยาย
งานภายใตขีดความสามารถทางการเงินของตน ประกอบกับผลการวิเคราะหอัตราสวนการ
เปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Change in Net Written Premium : CNWP) อยูระหวาง 
รอยละ -33 ถึงรอยละ 33 ซึ่งแสดงถึง แนวโนมการขยายงานที่สมํ่าเสมอ ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห
อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Retention Ratio : RTR) มีคา
มากกวารอยละ 50 ซึ่งหมายถึง กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด 
มีการทําประกันภัยตอที่นอย จึงสงผลใหรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิสูงกวากลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น เน่ืองจาก ผลการวิเคราะหความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ไวเอง (Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance) เปนไปตามเกณฑการวิเคราะหที่ IAIS และ
สํานักงาน คปภ. กําหนดไว 
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- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง 
(Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance) ที่นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต เน่ืองจากผลการวิเคราะหอัตราสวนการรับเส่ียงภัยตอเงินกองทุน (Kenney Ratio 
: KNR) ของกลุมบริษัทดังกลาว นอยกวารอยละ 200 ซึ่งแสดงวา บริษัทประกันวินาศภัยมีการขยาย
งานนอยเกินไป แตผลการวิเคราะหอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Change 
in Net Written Premium : CNWP) อยูระหวาง รอยละ -33 ถึงรอยละ 33 ซึ่งแสดงถึง แนวโนมการ
ขยายงานที่สมํ่าเสมอ ยกเวนบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็ก ซึ่ง
มีผลการวิเคราะหของอัตราสวน CNWP มากกวารอยละ 33 คือรอยละ 42.29 ซึ่งหมายความวา 
บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็ก มีความผันผวนของนโยบายใน
การขยายงาน ทั้งน้ี ผลการวิเคราะหอัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
(Retention Ratio : RTR) มีคานอยกวารอยละ 50 ซึ่งหมายถึง กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนน
การประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มีการพึ่งพิงการทําประกันภัยตอมาก ซึ่งไมเปนผลดีตอบริษัท 
เน่ืองจากการกระจายความเสี่ยงออกไปมาก ยอมทําใหผลตอบแทนที่บริษัทควรจะไดลดนอยลง 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด มีฐานะทางการเงินที่ดีนอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 
เน่ืองจาก กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต มีการขยายงานนอยเกินไป มี
ความผันผวนของนโยบายการขยายงานสําหรับบริษัทขนาดเล็ก และมีการพ่ึงพิงการทําประกันภัย
ตอมาก จึงทําใหผลตอบแทนที่บริษัทควรจะไดลดนอยลงตามความเสี่ยงที่กระจายออกไป 

ดานที่ 2 : การวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity) 

จากการวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ (Profitability & 
Activity) โดยพิจารณาจากอัตราสวน 13 อัตรา ซึ่งแบงเปน 2 สวนหลักๆ คือ อัตราสวนเกี่ยวกับ
ความสามารถในการทํากําไร ไดแก อัตราสวนที่ 1 – 7 เพ่ือใหทราบวาบริษัทมีประสิทธิภาพในการ
ทํากําไรดี มีกําไรและผลประกอบการจากการรับประกันภัย ผลตอบแทนในรูปของราคาหุนและเงิน
ปนผลที่เพ่ิมขึ้น มีความสามารถในการทํากําไรจากการใชสินทรัพย มีความสามารถในการทํากําไร
จากการลงทุนสูงกวาบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และอัตราสวนเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบธุรกิจ ไดแก อัตราสวนที่ 8 – 13 
เพ่ือใหทราบวาบริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นหรือไม มีกําไรจากการประกอบธุรกิจมากนอยเพียงใด มี
ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงภัย มีประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนจากการรับประกันภัย 
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ (Profitability & Activity) แยก
ตามประเภทและขนาดของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต และบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

1. อัตราสวนกําไรสุทธิตอเบี้ยประกัน- 
ภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Profit on 
Net Earning Premium : RONEP) 

11.17 8.75 6.92 41.50 15.47 44.52 

2. อัตราผลตอบแทนตอผูถอืหุน (Return 
on Equity : ROE) 

5.70 2.35 0.00 12.96 20.99 7.53 

3. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
(Return on Asset : ROA) 

2.29 -0.30 -0.51 6.81 4.80 3.81 

4. อัตราสวนกําไรจากการรับประกัน- 
ภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
สุทธิ (Net Underwriting Profit on  
Net Earned Premium : NUP) 

9.09 -7.87 -11.03 42.23 13.40 5.86 

5. อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัย 
(Underwriting Profit Margin : UPM) 

15.67 -7.75 -8.94 20.34 0.65 -33.06 

6. อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment : ROI) 

5.87 6.17 7.16 5.47 6.27 5.92 

7. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิตอ
เบ้ียประกนัภยัรบัสุทธิ(Net Investment 
Profit on Net Written Premium : IP) 

11.52 17.08 18.97 23.64 12.85 46.90 

8. อัตราสวนเปลี่ยนแปลงของเงินกองทนุ 
(Change in Capital fund : CCF) 

-7.65 -6.04 -6.89 4.37 -4.88 -0.44 

9. อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทน 
คาจางและคาบาํเหนจ็ และคาใชจาย
ในการดําเนนิงาน (Combined Ratio) 

84.33 108.79 112.13 79.66 99.35 148.73 
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ตาราง 6  (ตอ) 
  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

10. อัตราสวนคาสินไหมทีเ่กิดขึน้สุทธิ
ทั้งหมดตอเบีย้ประกนัภัยที่ถอืเปน
รายไดสุทธิ (Loss Ratio on Earning 
Premium : LR) 

56.95 58.09 56.27 39.26 51.63 40.28 

11. อัตราสวนคาใชจายในการรับ
ประกันภัย 
(Underwriting Expenses Ratio : UER) 

27.22 49.39 53.92 37.16 46.66 94.26 

12. อัตราสวนคาจางและคาบําเหน็จสุทธิ
ตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 
(Commission & Brokerage Ratio on 
Net Earned Premium : CBR) 

7.33 3.96 4.74 -16.14 -12.23 -20.12 

13. อัตราคาใชจายดําเนินงานตอเบี้ย
ประกนัภัยที่ถอืเปนรายไดสุทธิ 
(Operating Expenses Ratio on Net 
Earned Premium : OER) 

28.02 50.70 57.47 40.39 47.72 104.87 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหในอัตราสวนตางๆ ทั้ง 13 อัตรา ไดแก  
1) ( ) 100/ ×= NEPNPFRONEP  
2) ( ) 100/ ×= CFNPFROE  
3) ( ) 100/ ×= TANPFROA  
4) ( ) 100/)( ×−−−= NEPOECBLIEPNUP  
5) Ratio  CombinedUPM −= %100
6) ( ) 100/ ×= ALANIIROI  
7) ( ) 100/ ×= MWPNIPIP  
8) ( ) 100/ 11 ×−= −− ttt CFCFCFCCF  
9) ERLRRatioombined +=C  
10) ( ) 100/ ×= NEPNLILROEP  
11) ( ) 100/ ×= NWPUEUER  
12) ( ) 100/ ×= NEPNCBCBR  
13) ( ) 100/ ×= NEPOEOER  
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โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ทํากําไรและมีผลตอบแทนตางๆ นอยกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห
อัตราสวน 4 อัตราสวน ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะหอัตราสวนกําไรสุทธิตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Profit 
on Net Earning Premium : RONEP) ของกลุมบริษัทดังกลาว นอยกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม คือ
รอยละ 21.39 ซึ่งแสดงวา กลุมบริษัทดังกลาว มีประสิทธิภาพในการทํากําไรนอยกวากลุมบริษัทที่
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

2) ผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (Return on Equity : ROE) ของกลุม
บริษัทดังกลาว นอยกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม คือรอยละ 8.25 ซึ่งแสดงวา กลุมบริษัทดังกลาว มี
ประสิทธิภาพในการทํากําไรนอยกวากลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

3) ผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA) ของ
กลุมบริษัทดังกลาว นอยกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม คือรอยละ 2.82  หมายถึง กลุมบริษัทดังกลาว มี
ความสามารถในการทํากําไรจากการใชสินทรัพยไดนอยกวากลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัย
รถยนต 

4) ผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ(Net 
Investment Profit on Net Written Premium : IP) ของกลุมบริษัทดังกลาว นอยกวาคาเฉลี่ย
อุตสาหกรรม คือรอยละ 21.82 หมายถึง กลุมบริษัทดังกลาว มีความสามารถในการทํากําไรจากการ
ลงทุนนอยกวากลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

สําหรับผลการวิเคราะหอัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปน
รายไดสุทธิ (Net Underwriting Profit on Net Earned Premium : NUP) ของกลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีผลการวิเคราะหนอยกวา
คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม คือรอยละ 8.61  ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทมีผลประกอบการจากการรับ
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ และมี
การพิจารณารับประกันภัยที่นอยกวากลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต และผลการวิเคราะห
อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัย (Underwriting Profit Margin : UPM) ของกลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีผลการวิเคราะหนอยกวา
คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม คือรอยละ -2.18 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทมีความสามารถในการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพนอยกวากลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

ยกเวนบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีผลการ
วิเคราะหของอัตราสวน NUP และ UPM มากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความวา บริษัท

 



 54 

สําหรับผลการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : 
ROI) ของกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก มี
ผลการวิเคราะหมากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม คือรอยละ 6.14 ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทประกัน
วินาศภัยในกลุมดังกลาว มีความสามารถในการลงทุนสูงกวาบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ และกลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

ทั้งน้ี กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีผลการวิเคราะหอัตราสวนเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน (Change in 
Capital fund : CCF)  อยูระหวาง รอยละ -10 ถึงรอยละ 50 และมีผลการวิเคราะหอัตราสวนคา
สินไหมที่เกิดขึ้นสุทธิทั้งหมดตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Loss Ratio on Earning 
Premium : LROEP) นอยกวารอยละ 60 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) โดยภาพรวม มี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีผลการดําเนินงานดานการพิจารณารับประกันภัยที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงภัย มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น 

ดังน้ัน จึงสามารถสรุปไดวา อัตราสวนเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร (อัตราสวนที่ 
1 – 7) ในภาพรวม กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด 
ความสามารถในการทํากําไรนอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
เน่ืองจาก กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มักจะมีคาสินไหม
ทดแทน คาใชจายในการพิจารณารับประกันภัย คาใชจายในการดําเนินงาน คาจางและคาบําเหน็จที่
สูงกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต จึงสงผลใหความสามารถในการทํา
กําไรและผลตอบแทนตางๆ นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต
เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับการพิจารณาอัตราสวนเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
(อัตราสวนที่ 8 – 13) แตในภาพรวม กลุมบริษัทดังกลาว ยังคงมีความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
มีผลการดําเนินงานดานการพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการ
ควบคุมความเสี่ยงภัย มีฐานะการเงินที่ดี 

 



 55 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน
การทํากําไรและมีผลตอบแทนตางๆ ที่สูงกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัย
รถยนต เน่ืองจากผลการวิเคราะหอัตราสวนตางๆ ใกลเคียงและมากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม 

แตผลการวิเคราะหอัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย (Underwriting Expenses 
Ratio : UER) และอัตราคาใชจายดําเนินงานตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Operating 
Expenses Ratio on Net Earned Premium : OER) ของกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการ
ประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีผลการวิเคราะหมากกวารอยละ 40 ซึ่ง

หมายความวา มีการบริหารตนทุนในการรับประกันภัยที่ไมดี ขาดประสิทธิภาพในการควบคุม
คาใชจายในการดําเนินงาน สงผลใหความสามารถในการทํากําไรจากการพิจารณารับประกันภัยและ
จากการลงทุนของกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก นอยกวาขนาดใหญ และกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุก
ขนาด 

ทั้งน้ี กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีผลการวิเคราะหอัตราสวนเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน (Change in 
Capital fund : CCF)  อยูระหวาง รอยละ -10 ถึงรอยละ 50 และมีผลการวิเคราะหอัตราสวนคา
สินไหมที่เกิดขึ้นสุทธิทั้งหมดตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Loss Ratio on Earning 
Premium : LROEP) นอยกวารอยละ 60 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการ
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) โดยภาพรวม มี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีผลการดําเนินงานดานการพิจารณารับประกันภัยที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงภัย มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น เชนเดียวกับ
กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก) 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ในภาพรวม กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการ
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด ความสามารถในการทํากําไรมากกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่
เนนการประกันภัยรถยนต เน่ืองจาก มีคาสินไหมทดแทน คาใชจายในการพิจารณารับประกันภัย 
คาใชจายในการดําเนินงาน คาจางและคาบําเหน็จที่นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต จึงสงผลใหความสามารถในการทํากําไรและมีผลตอบแทนตางๆ สูงกวากลุม
บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนตเชนกัน 
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ดานที่ 3 : การวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจาย
คาสินไหม 

จากการวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคาสินไหม 
โดยพิจารณาจากอัตราสวน 2 อัตรา ซึ่งจะทําใหทราบถึงสภาพคลอง ความสามารถในการชําระหน้ี 
และความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทประกันวินาศภัยวามีมากนอยเพียงใด โดย
สามารถสรุปผลไดดังขอมูลในตาราง 7 

ตาราง 7  คาเฉลี่ยสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคาสินไหม แยกตามประเภท
และขนาดของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต และบริษัทประกันวินาศภัยที่
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

1. อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity 
Ratio : LQR) 

74.56 98.54 121.02 270.19 143.42 305.04 

2. อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอ
สินทรัพยสภาพคลอง (Current 
Liability on Liquidity Assets : 
CLOLA) 

137.71 153.13 109.95 140.21 186.22 69.26 

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหในอัตราสวนตางๆ ทั้ง 2 อัตรา ไดแก  
1) ( ) 100)&/( ×−= ULLRUPRLALQR  
2) ( ) 100/ ×= LACLCLOLA  

โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) ขาดสภาพคลอง และขาดความสามารถในการ
จายคาสินไหม ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทดังกลาวน้ี มีฐานะทางการเงินที่ไมดี โดยพิจารณาจาก
ผลการวิเคราะหอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio : LQR) ของกลุมบริษัทดังกลาว นอยกวา
รอยละ 100 แสดงวา ขาดสภาพคลอง ไมมีความสามารถในการชําระหน้ี ประกอบกับผลการ
วิเคราะหอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยสภาพคลอง  (Current Liability on Liquidity 
Assets : CLOLA)  มากกวารอยละ 105 ซึ่งแสดงวา ขาดความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียน 
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ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด มีฐานะทางการเงินที่ไมดี เน่ืองจาก ขาดสภาพคลอง ไมมีความสามารถในการชําระหน้ี 
ขาดความสามารถในการจายคาสินไหม และขาดความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียน 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีสภาพคลอง และมีความสามารถในการจาย
คาสินไหม ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทดังกลาวน้ี มีฐานะทางการเงินที่ดีกวากลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหอัตราสวนสภาพคลอง 
(Liquidity Ratio : LQR) ของกลุมบริษัทดังกลาว มากกวารอยละ 100 แสดงวา มีสภาพคลอง มี
ความสามารถในการชําระหนี้ ประกอบกับผลการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพย
สภาพคลอง  (Current Liability on Liquidity Assets : CLOLA)  นอยกวารอยละ 105 ซึ่งแสดงวา มี
ความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนที่ดี โดยเฉพาะกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการ
ประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็ก 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด มีฐานะทางการเงินที่ดีกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต
เน่ืองจาก มีสภาพคลอง มีความสามารถในการชําระหนี้ มีความสามารถในการจายคาสินไหม และมี
ความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนที่ดีกวา 

ดานที่ 4 : การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve) 

จากการวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve) โดยพิจารณาจากอัตราสวน 5 อัตรา ซึ่ง
จะทําใหทราบถึงบริษัทประกันวินาศภัยเงินสํารองคาสินไหมทดแทน เงินสํารองสําหรับมหันตภัย มี
สภาพคลองในการจายคาสินไหมทดแทนที่ดีและมากเพียงพอหรือไม มีความสามารถจายชําระหนี้ที่
อาจเกิดขึ้นไดเร็วหรือชา หน้ีสินที่บริษัทประกันวินาศภัยมีตอผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครอง
หรือไม มีการจัดสรรเงินสํารองเชิงเทคนิค และมีเงินกองทุนเพียงพอกับความเสี่ยงภัยไวเพียงพอ
หรือไม สําหรับกรณีที่เกิดความเสียหายรายใหญ โดยสามารถสรุปผลไดดังขอมูลในตาราง 8 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยเงินสํารองตางๆ (Reserve) แยกตามประเภทและขนาดของบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต และบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

1. เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical 
Reserved : TRS)∗ 

1,187,460 312,084 125,161 529,754 214,905 53,757 

2. อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนคิตอ
สินทรัพยสภาพคลอง (Technical 
Reserved on Liquidity Assets : 
TROLA) 

222.95 188.30 133.29 89.37 82.74 33.17 

3. อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนคิตอ
เงินกองทนุ (Technical Reserved 
on Capital Fund : TROCF) 

188.03 161.50 120.70 33.05 112.53 36.86 

4. อัตราสวนผลรวมของเงินสํารองเชิง
เทคนิคและเงนิกองทุนตอเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ (Technical 
Reserved and Capital Fund on 
Net Written Premium : TR&CF) 

175.99 172.78 222.39 386.26 153.66 333.66 

5. อัตราสวนผลรวมของเงินสํารองคา
สินไหมและคาสินไหมทดแทนคาง
จายตอเงินกองทุน (Losses 
Reserves and Unpaid Losses on 
Capital Fund : LRUL) 

97.98 75.25 52.33 13.59 34.65 14.34 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหในอัตราสวนตางๆ ทั้ง 5 อัตรา ไดแก  

1) DRSLRSUPRITRS ++=  
2) ( ) 100/ ×= LATRSTROLA  
3) ( ) 100/ ×= CFTRSTROCF  
4) ( ) 100/)(& ×+= NWPCFTRSCFTR  
5) ( ) 100/& ×= CFULLRLRUL  

                                                 
∗  หนวย : พันบาท 
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โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มี
ขนาดใหญ มีเงินสํารองเชิงเทคนิค มีเงินสํารองคาสินไหมทดแทน และเงินสํารองสําหรับมหันตภัย
มากกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เน่ืองจากผลการวิเคราะหมากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม 

และกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีการจัดสรรเงินสํารองตางๆ ไวเพียงพอ โดยพิจารณาจากผลการ
วิเคราะหอัตราสวนผลรวมของเงินสํารองเชิงเทคนิคและเงินกองทุนตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
(Technical Reserved and Capital Fund on Net Written Premium : TR&CF) ของกลุมบริษัท
ดังกลาว มากกวารอยละ 150 แสดงวา ไดจัดสรรเงินสํารองเชิงเทคนิค และมีเงินกองทุนเพียงพอกับ
ความเสี่ยงภัยอยูตลอดเวลา สําหรับกรณีที่เกิดความเสียหายรายใหญ และผลการวิเคราะหอัตราสวน
ผลรวมของเงินสํารองคาสินไหมและคาสินไหมทดแทนคางจายตอเงินกองทุน (Losses Reserves 
and Unpaid Losses on Capital Fund : LRUL) ของกลุมบริษัทดังกลาว นอยกวารอยละ 250 
แสดงวา มีความสามารถในการชําระคาสินไหมไดมาก 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด มีฐานะทางการเงินที่ดี เน่ืองจาก ไดจัดสรรเงินสํารองเชิงเทคนิค และมีเงินกองทุนเพียงพอ
กับความเสี่ยงภัยอยูตลอดเวลา สําหรับกรณีที่เกิดความเสียหายรายใหญ และมีความสามารถในการ
ชําระคาสินไหมไดมาก โดยเฉพาะกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาด
ใหญ มีเงินสํารองเชิงเทคนิค มีเงินสํารองคาสินไหมทดแทน และเงินสํารองสําหรับมหันตภัยมากกวา
กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนตขนาดอ่ืนๆ 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
ที่มีขนาดใหญ มีเงินสํารองเชิงเทคนิค มีเงินสํารองคาสินไหมทดแทน และเงินสํารองสําหรับ
มหันตภัยมากกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เน่ืองจากผลการวิเคราะหมากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม เชนเดียวกับกลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ 

สําหรับผลการวิเคราะหอัตราสวนผลรวมของเงินสํารองเชิงเทคนิคและเงินกองทุนตอเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิ (Technical Reserved and Capital Fund on Net Written Premium : TR&CF) 
และอัตราสวนผลรวมของเงินสํารองคาสินไหมและคาสินไหมทดแทนคางจายตอเงินกองทุน (Losses 
Reserves and Unpaid Losses on Capital Fund : LRUL) ของกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไม
เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) เปนไปในทิศทาง
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ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด มีฐานะทางการเงินที่ดี เชนเดียวกับกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัย
รถยนต 

2.  สัดสวนการลงทุนของของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

จากการวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดย
พิจารณาจากอัตราสวน 2 อัตรา ซึ่งจะทําใหทราบถึงมีความสามารถในการแสวงหาสินทรัพยลงทุน 
และสัดสวนของการลงทุนในสินทรัพยลงทุนประเภทตางๆ ของบริษัทประกันวินาศภัย โดยสามารถ
สรุปผลไดดังขอมูลในตาราง 9 และ 10 

ตาราง 9  คาเฉลี่ยอัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  (Investment Assets on Total 
Assets) แยกตามประเภทและขนาดของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต และ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

1. อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอ
สินทรัพยรวม  (Investment Assets 
on Total Assets : IAOTA) 

58.15 56.24 58.92 75.67 57.10 74.92 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหในอัตราสวนตางๆ ทั้ง 1 อัตรา ไดแก  
1) ( ) 100/ ×= TAIAIAOTA  

โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) ไมมีความสามารถในการแสวงหาสินทรัพยลงทุน 
ผลการวิเคราะหอัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม (Investment Assets on Total Assets : 
IAOTA) ของกลุมบริษัทดังกลาว นอยกวารอยละ 70 
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- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
ที่มีขนาดใหญ และขนาดเล็ก มีความสามารถในการแสวงหาสินทรัพยลงทุน ผลการวิเคราะห
อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม (Investment Assets on Total Assets : IAOTA) ของ
กลุมบริษัทดังกลาว มากกวารอยละ 70 เน่ืองจาก กลุมดังกลาว มีเงินกองทุนที่คอนขางสูง ประกอบ
กับมีความถี่ในการจายการสินไหมทดแทนที่นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต จึงสามารถนําเงินกองทุน และเบี้ยประกันภัยไปแสวงหาผลกําไรไดมากกวา 

ตาราง 10  คาเฉลี่ยสัดสวนการลงทุน (Investment Proportion : IVP) แยกตามประเภทและขนาด
ของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต และบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการ
ประกันภัยรถยนต 

  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

1. กลุมตลาดเงิน       
1.1. ประเภทเงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร 
30.16 26.26 20.17 28.52 37.31 40.87 

1.2. ประเภทเงินฝากบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย 

8.87 6.42 7.94 14.38 0.00 0.84 

1.3. ประเภทเงินใหกูยืม โดยมี
ทรัพยสินทําจํานองเปนประกนั 

3.46 13.31 5.74 1.06 0.00 0.85 

1.4. ประเภทเงินใหกูยืม โดยมี
บุคคลค้ําประกัน 

0.08 0.30 0.29 0.06 0.07 0.06 

1.5. ประเภทเงินใหกูยืม โดยมี
หลักทรัพยเปนประกัน 

0.22 0.04 0.06 1.30 0.00 0.00 

1.6. ประเภทเงินใหกูยืม โดยมี
ธนาคารพาณิชยค้ําประกัน 

1.08 0.00 6.42 0.00 0.00 0.00 

2. กลุมตลาดทุน       
2.1. ประเภทหุนทุน 11.57 7.27 12.51 8.05 1.96 7.94 
2.2. ประเภทหนวยลงทุน 10.70 6.42 4.46 6.44 0.56 3.46 
2.3. ประเภทหลักทรัพยวางไวกับ

นายทะเบียน 
1.67 2.83 6.74 0.50 2.84 4.21 
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ตาราง 10  (ตอ) 
  หนวย : รอยละ 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
เนนการประกันภัยรถยนต 

บริษัทประกันวินาศภัยท่ี 
ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

การวิเคราะห 
ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
ใหญ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
เล็ก 

2.4. ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธ์ิการ
ซื้อหุนสามญั,หุนกู,หนวยลงทนุ 

0.20 0.22 1.04 0.26 0.05 0.25 

2.5. ประเภทเงินลงทุนใหเชาซื้อรถ 1.04 0.28 6.01 0.00 0.00 0.70 
2.6. ประเภทเงินลงทุนใหเชา

ทรัพยสินแบบลิสซิ่ง 
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. กลุมตลาดตราสารหนี้       
3.1. ประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน- 

ต๋ัวแลกเงิน 
11.66 11.81 10.16 15.14 5.69 10.60 

3.2. ประเภทพันธบัตร 8.83 9.42 6.57 7.54 30.37 13.41 
3.3. ประเภทต๋ัวเงินคลัง 3.60 10.18 5.82 7.06 12.40 10.60 
3.4. ประเภทหุนกู-หุนกูแปลสภาพ 6.79 5.25 6.11 9.72 8.78 6.22 
3.5. ประเภทบัตรภาษีของ

กระทรวงการคลัง 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหในอัตราสวนตางๆ ทั้ง 1 อัตรา ไดแก  
1) ( ) 100/ ×= TIAIAIVP XX  

โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีการจัดสรรสินทรัพยลงทุนในกลุมตลาดเงินมาก
ที่สุด โดยเฉพาะสินทรัพยลงทุนประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยกลุมบริษัทประกันวินาศภัย
ที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยลงทุนประเภทนี้สูงที่สุด 
คือรอยละ 30.16 ของสินทรัพยลงทุนทุกประเภท รองมาคือขนาดกลาง รอยละ 26.26 และสุดทาย
คือขนาดเล็ก รอยละ 20.17 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัย
รถยนต ในทุกขนาด เนนการลงทุนที่มีความเส่ียงต่ํา มีสภาพคลองสูง ถึงแมสินทรัพยลงทุนในกลุม
ตลาดเงินนี้จะใหผลตอบแทนต่ํากวากลุมอ่ืนๆ เพราะตองการใหฐานะการเงินของกิจการมีความ
ม่ันคงมากกวาความม่ังคั่ง 
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สําหรับการจัดสรรสินทรัพยลงทุนในกลุมตลาดทุน จะพบวา มีบริษัทประกันวินาศภัยที่
เนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) นิยมลงทุนในสินทรัพยประเภทหุนทุน โดยกลุม
บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็กมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพย
ลงทุนประเภทนี้ รอยละ 12.51 ของสินทรัพยลงทุนทุกประเภท รองมาคือขนาดใหญ รอยละ 11.57 
และสุดทายคือขนาดกลาง รอยละ 7.27 เน่ืองจาก กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัย
รถยนต ที่มีขนาดเล็ก สวนใหญจะมีผูถือหุนหลักเปนบริษัทในเครือเดียวกัน หรือเปนลักษณะของ
สถาบันการเงินที่ประสงคจะขยายธุรกิจ จึงนิยมเปดบริษัทประกันภัยเพ่ือรองรับงานจากบริษัทหรือ
สถาบันการเงินในเครือ 

และการจัดสรรสินทรัพยลงทุนในกลุมตลาดตราสารหนี้ จะพบวา มีบริษัทประกันวินาศภัย
ที่เนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) นิยมลงทุนในสินทรัพยประเภทตั๋วสัญญาใช
เงินและตั๋วแลกเงิน โดยกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลางมี
สัดสวนการลงทุนในสินทรัพยลงทุนประเภทนี้ รอยละ 11.81 ของสินทรัพยลงทุนทุกประเภท รองมา
คือขนาดใหญ รอยละ 11.66 และสุดทายคือขนาดเล็ก รอยละ 10.16 ซึ่งสินทรัพยลงทุนประเภทตั๋ว
สัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินน้ัน มีความเสี่ยงต่ําและมีสภาพคลองสูง รองจากสินทรัพยลงทุน
ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร แตใหผลตอบแทนต่ํา แสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลางตองการใหฐานะทางการเงินของกิจการมีความม่ันคง 

ทั้งนี้ สามารถสรุปไดวา การจัดสรรสินทรัพยลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนน
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) จะเนนการลงทุนที่มีความเส่ียงต่ํา มีสภาพคลองสูง 
และมีหลักทรัพยหรือรัฐบาลเปนประกัน ถึงแมวาสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา จะมีตอบแทนที่ต่ําดวย
เชนกัน แตบริษัทประกันวินาศภัยสวนใหญตองการที่จะคงความม่ันคง และคงความนาเชื่อถือของ
ฐานะการเงินของบริษัท 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

พบวา ตั้งแตป 2540 – 2547 กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีการจัดสรรสินทรัพยลงทุนในกลุมตลาดเงิน
มากท่ีสุด โดยเฉพาะสินทรัพยลงทุนประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยกลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็กมีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยลงทุนประเภทน้ี
สูงที่สุด คือรอยละ 40.87 ของสินทรัพยลงทุนทุกประเภท รองมาคือขนาดกลาง รอยละ 37.31 และ
สุดทายคือขนาดใหญ รอยละ 28.52 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการ
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด เนนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา มีสภาพคลองสูง ถึงแมสินทรัพย
ลงทุนในกลุมตลาดเงินนี้จะใหผลตอบแทนต่ํากวากลุมอ่ืนๆ เพราะตองการใหฐานะการเงินของ
กิจการมีความม่ันคงมากกวาความมั่งคั่ง เชนเดียวกับกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต 
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สําหรับการจัดสรรสินทรัพยลงทุนในกลุมตลาดทุน จะพบวา มีบริษัทประกันวินาศภัยที่ไม
เนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) ไมนิยมลงทุนในสินทรัพยในกลุมตลาดทุนมาก
เทาที่ควร ถึงแมวาจะใหผลตอบแทนที่สูงกวากลุมอ่ืนๆ เน่ืองจาก มีบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนน
ประกันภัยรถยนต ชอบการลงทุนที่มีหลักทรัพยหรือรัฐบาลเปนประกัน จึงนิยมลงทุนในกลุมตลาด
ตราสารหนี้มากกวา 

และการจัดสรรสินทรัพยลงทุนในกลุมตลาดตราสารหนี้ จะพบวา มีบริษัทประกันวินาศภัย
ที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) นิยมลงทุนในสินทรัพยประเภทพันธบัตร 
โดยกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลางมีสัดสวนการลงทุนใน
สินทรัพยลงทุนประเภทนี้ รอยละ 30.37 ของสินทรัพยลงทุนทุกประเภท รองมาคือขนาดเล็ก รอยละ 
13.41 และสุดทายคือขนาดเล็ก รอยละ 7.54 ซึ่งสินทรัพยลงทุนประเภทพันธบัตรนั้น มีความเสี่ยง
ต่ําและมีสภาพคลองสูง รองจากสินทรัพยลงทุนประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร แตให
ผลตอบแทนต่ํา แสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาด
กลางตองการใหฐานะทางการเงินของกิจการมีความม่ันคง 

ทั้งน้ี สามารถสรุปไดวา การจัดสรรสินทรัพยลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนน
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) จะเนนการลงทุนที่มีความเส่ียงต่ํา มีสภาพคลองสูง 
และมีหลักทรัพยหรือรัฐบาลเปนประกัน ถึงแมวาสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา จะมีตอบแทนที่ต่ําดวย
เชนกัน แตบริษัทประกันวินาศภัยสวนใหญตองการที่จะคงความม่ันคง และคงความนาเชื่อถือของ
ฐานะการเงินของบริษัท เชนเดียวกับกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาฐานะทางการเงิน และสัดสวนการลงทุนของบริษัท
ประกันวินาศภัยในประเทศไทย เพ่ือใหทราบถึงฐานะทางการเงิน และสัดสวนการลงทุนของบริษัท
ประกันวินาศภัยในประเทศไทย ในภาพรวมแตละกลุมบริษัท และแตละขนาดธุรกิจ ซึ่งจะเปนขอมูล
ที่เปนประโยชนในการกําหนดแนวทางในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของธุรกิจประกัน
วินาศภัยใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบงเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก และแบงกลุมบริษัทเปน 2 กลุม กลุมบริษัทที่เนนประกันภัยรถยนต และไมเนน
ประกันภัยรถยนต รวมเปน 6 กลุมยอย ซึ่งผูวิจัยไดลําดับขั้นตอนของการวิจัย และสรุปสาระสําคัญ
ของผลการวิจัยไวดังตอไปน้ี 

ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ี มีความมุงหมาย เพ่ือวิเคราะหฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของ
บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย แยกตามกลุมของบริษัทที่เนน และไมเนนประกันภัยรถยนต 
และแยกตามขนาด 

ความสําคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัย ทําใหทราบฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทย ทั้งในภาพรวมกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่มีขนาดธุรกิจแตกตางกัน และกลุมของ
บริษัทที่เนนและไมเนนประกันภัยรถยนต ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูเอาประกันภัย ผูรับ
ประกันภัย และหนวยธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัย ตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจรวม และลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย และเปนประโยชนตอหนวยงานราชการ ในการ
กําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับ และกําหนดนโยบายสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยตอไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่จะทําการศึกษาในครั้งน้ี คือ บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่เปด

ดําเนินการ ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 (ไมรวมบริษัทประกันสุขภาพโดยเฉพาะ และบริษัท
ประกันภัยตอ) จํานวน 71 บริษัท ซึ่งแบงกลุมบริษัทเปน 2 กลุม โดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับ
ตรงของประกันภัยรถยนต หรือไมใชประกันภัยรถยนตมากกวารอยละ 75 และแบงเปน 3 ขนาด คือ 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใชการคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งสรุปได ดังนี้ 
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ประชากรกลุมที่ 1 : บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ประกอบดวย 
บริษัทขนาดใหญ 17 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 10 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 27 บริษัท 

ประชากรกลุมที่ 2 : บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ประกอบดวย 
บริษัทขนาดใหญ 4 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 1 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 12 บริษัท 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่จะใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบบันทึก ซึ่งผูวิจัยไดสราง
ขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เก่ียวกับรายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งเปนขอมูลที่
ปรากฏในรายการของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในชวง พ.ศ. 2540 – 2547 และสถิติ
จากเว็บไซดของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแบงเปน 2 ชวง 
ชวงที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2550 – เดือนมกราคม 2551)  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

เบื้องตน เก่ียวกับเบี้ยประกันภัยรับตรงของการประกันภัยรถยนต เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งสิ้น และ
ปจจัยการดําเนินงาน 3 ปจจัย ที่มีผลตอการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย เพ่ือใชในการแบงกลุม
ประชากรตามขนาดและลักษณะการดําเนินงาน 

ชวงที่ 2 (เดือนมีนาคม 2551 – เดือนสิงหาคม 2551)  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
เก่ียวกับขอมูลทางการเงินและสินทรัพยลงทุนประเภทตางๆ จากงบการเงิน เพ่ือใชในการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 

วิธีการวิเคราะหขอมูลและสูตรที่ใชในการวิเคราะห 
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 
การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย กระทําโดย

การบรรยาย พรรณนา โดยมีสูตรและเกณฑการวิเคราะห 4 ดาน ดังนี้ 

ดานที่ 1 การวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง(Capacity) และการ
ประกันภัยตอ (Reinsurance)  พิจารณาจากอัตราสวน 3 อัตราสวน ไดแก 
1. อัตราสวนการรับเสี่ยงภัยตอเงินกองทุน (Kenney Ratio) 
2. อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Retention Ratio) 
3. อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Change in Net Written 

Premium) 
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ดานที่ 2 การวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ (Profitability & 
Activity)  พิจารณาจากอัตราสวน 13 อัตราสวน ไดแก 
1. อัตราสวนกําไรสุทธิตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net Profit on Net 

Earning Premium) 
2. อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน (Return on Equity : ROE) 
3. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA) 
4. อัตราสวนเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน (Change in Capital fund) 
5. อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทน คาจางหรือคาบําเหน็จ และคาใชจายในการ

ดําเนินงาน (Combined Ratio) 
6. อัตราสวนคาสินไหมที่เกิดขึ้นสุทธิทั้งหมดตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 

(Loss Ratio on Net Earning Premium) 
7. อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย (Underwriting Expenses Ratio) 
8. อัตราสวนคาจางหรือคาบําเหน็จสุทธิตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ 

(Commission & Brokerage Ratio on Net Earned Premium) 
9. อัตราคาใชจายดําเนินงานตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Operating 

Expenses Ratio on Net Earned Premium) 
10. อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net 

Underwriting Profit on Net Earned Premium) 
11. อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัย (Underwriting Profit Margin) 
12. อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) 
13. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Investment 

Profit on Net Written Premium) 

ดานที่ 3 การวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคาสินไหม  
พิจารณาจากอัตราสวน 2 อัตราสวน ไดแก 
1. อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
2. อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยสภาพคลอง (Current Liability on Liquidity 

Assets) 

ดานที่ 4 การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve)  พิจารณาจากอัตราสวน 5 อัตราสวน 
ไดแก 
1. เงินสํารองเชิงเทคนิค (Technical Reserved) 
2. อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนิคตอสินทรัพยสภาพคลอง (Technical Reserved on 

Liquidity Assets) 



 68 

3. อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนิคตอเงินกองทุน (Technical Reserved on Capital 
Fund) 

4. อัตราสวนผลรวมของเงินสํารองเชิงเทคนิคและเงินกองทุนตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
(Technical Reserved and Capital Fund on Net Written Premium) 

5. อัตราสวนผลรวมของเงินสํารองคาสินไหมและคาสินไหมทดแทนคางจายตอ
เงินกองทุน (Losses Reserves and Unpaid Losses on Capital Fund) 

2. การวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 
การวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย กระทําโดย

การบรรยาย พรรณนา โดยมีสูตรและเกณฑการวิเคราะห ดังนี้ 
1. อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม (Investment Assets on Total Assets) 
2. สัดสวนการลงทุน (Investment Proportion) 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทย แยกตามกลุมของบริษัทที่เนน และไมเนนประกันภัยรถยนต และแยกตามขนาด สรุป
ผลไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีเกณฑการ
วิเคราะห 4 ดาน โดยอาศัยเกณฑการวิเคราะหจาก สมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ 
(International Association of Insurance Supervisors หรือ IAIS และ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มีการกําหนดเกณฑการวิเคราะหที่เปน
มาตรฐานสากล โดยสามารถสรุปตามเกณฑการวิเคราะหได ดังนี้ 

ดานที่ 1 : การวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเส่ียงภัยไวเอง (Capacity) และ
การประกันภัยตอ (Reinsurance) 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก) มีความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง (Capacity) และการประกันภัย
ตอ (Reinsurance) ที่ดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทดังกลาวน้ี มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น เน่ืองจาก 
มีการขยายงานภายใตขีดความสามารถทางการเงินของตน มีแนวโนมการขยายงานที่สมํ่าเสมอ และ
มีการทําประกันภัยตอที่นอย ซึ่งสงผลใหรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิสูงกวากลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
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กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง (Capacity) และการ
ประกันภัยตอ (Reinsurance) ที่นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 
เน่ืองจาก มีการขยายงานนอยเกินไป มีการพ่ึงพิงการทําประกันภัยตอมาก ซึ่งไมเปนผลดีตอบริษัท 
เน่ืองจากการกระจายความเสี่ยงออกไปมาก ยอมทําใหผลตอบแทนหรือรายไดที่บริษัทควรจะไดลด
นอยลง 

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง
(Capacity) และการประกันภัยตอ (Reinsurance)  พบวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนน
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการขยายงานเพิ่มขึ้นและ
ตอเน่ือง เน่ืองจาก ในชวงเวลาดังกลาว ประชากรในประเทศไทยใหความสําคัญกับการทําประกันภัย
รถยนตมากกวาการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ประกอบกับเบี้ยประกันภัยรถยนตตอ 1 กรมธรรม โดย
เฉลี่ยแลวมีมูลคาที่สูงกวาเบี้ยประกันภัยประเภทอ่ืนๆ อีกทั้ง บริษัทประกันวินาศภัยที่ครองสวนแบง
ตลาดสูงสุดจัดอยูในกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต จึงทําใหผลการวิเคราะห
ในดานนี้ สะทอนใหเห็นวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มีฐานะ
ทางการเงินที่ดีขึ้นมากกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต เน่ืองจาก ลักษณะ
การทําประกันภัยตอของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนตนั้น จะไมนิยมการทํา
ประกันภัยตอ 

ดานที่ 2 : การวิ เคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity) 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก) โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการทํากําไรและมีผลตอบแทน
ตางๆ นอยกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทดังกลาวนี้ มีประสิทธิภาพในการ
ทํากําไร มีความสามารถในการทํากําไรจากการใชสินทรัพย ความสามารถในการทํากําไรจากการ
ลงทุน มีผลประกอบการจากการรับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพนอยกวากลุมบริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

ในภาพรวม กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด 
ความสามารถในการทํากําไรนอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
เน่ืองจาก กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มักจะมีคาสินไหม
ทดแทน คาใชจายในการพิจารณารับประกันภัย คาใชจายในการดําเนินงาน คาจางและคาบําเหน็จที่
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กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการทํากําไรและมี
ผลตอบแทนตางๆ ที่สูงกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต เน่ืองจาก ผล
การวิเคราะหอัตราสวนตางๆ ใกลเคียงและมากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุม
บริษัทดังกลาวนี้ มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีผลการดําเนินงานดานการพิจารณารับ
ประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงภัย มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น 

ในภาพรวม กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด 
ความสามารถในการทํากําไรมากกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 
เนื่องจาก มีคาสินไหมทดแทน คาใชจายในการพิจารณารับประกันภัย คาใชจายในการดําเนินงาน 
คาจางและคาบําเหน็จที่นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต จึงสงผลให
ความสามารถในการทํากําไรและมีผลตอบแทนตางๆ สูงกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการ
ประกันภัยรถยนตเชนกัน 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity)  พบวา บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มี
กําไรและผลตอบแทนสูงกวา และใกลเคียงกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม เน่ืองจาก บริษัทที่ไมเนน
รถยนตจะมีคาใชจายดานสินไหมทดแทนที่ต่ํากวาบริษัทที่เนนรถยนต และเม่ือคาใชจายดานสินไหม
ทดแทนต่ํา จึงสงผลใหผลประกอบการสูง ดังน้ัน ผลกําไรจากการดําเนินงาน และจากการใช
สินทรัพย รวมถึงเงินปนผล และราคาหุนของกลุมบริษัทดังกลาว จึงสูงกวากลุมอ่ืนๆ  อีกทั้ง บริษัท
ประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต และบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ที่มี
ขนาดใหญ มีการบริหารตนทุนในการรับประกันภัยที่ดี มีประสิทธิภาพ มีการจัดการและควบคุม
คาใชจายในการดําเนินงานที่ดี สามารถกระจายคาใชจายในสวนตางๆ มีการใชทรัพยากรรวมกันได
มากกวากลุมอ่ืนๆ เน่ืองจาก เกิดการประหยัดตอขนาดทั้งดานแรงงาน ดานวัตถุดิบ ดานกิจการ และ
ดานการตลาด ซึ่งการประหยัดตอขนาดมักจะเกิดกับหนวยธุรกิจที่มีขนาดใหญ 

บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต และบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนน
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) มีผลการดําเนินงานดานการพิจารณารับประกันภัย
ที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงภัย เน่ืองจาก ในชวงเวลาดังกลาวมี
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ดานที่ 3 : การวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคา
สินไหม 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก) มีฐานะทางการเงินที่ไมดี เน่ืองจาก ขาดสภาพคลอง ไมมีความสามารถในการ
ชําระหน้ี ขาดความสามารถในการจายคาสินไหม และขาดความสามารถในการชําระหน้ีสิน
หมุนเวียน 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีฐานะทางการเงินที่ดีกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนตเน่ืองจาก มีสภาพคลอง มีความสามารถในการชําระหนี้ มีความสามารถในการ
จายคาสินไหม และมีความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียนที่ดีกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่
เนนการประกันภัยรถยนต 

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการ
จายคาสินไหม  พบวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มีฐานะ
ทางการเงินที่ดี ม่ันคง เน่ืองจากมีสภาพคลอง และมีความสามารถในการจายคาสินไหม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็ก มีความสามารถในการจาย
ชําระหนี้สินหมุนเวียนไดดี เน่ืองจาก กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนน
ประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็ก คือ ลูกคารายยอย หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งประเภทของกรมธรรมที่
กลุมลูกคาประเภทน้ี ใหความสนใจซื้อและมีความตองการซ้ือน้ัน สวนใหญจะเนนการประกันภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคล และการประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งคาเบี้ยประกันภัยตอกรมธรรม หรอื
ตอลูกคา 1 รายนั้น จะไมสูงมากนัก จึงทําใหหนี้สินระยะสั้นไมมากเทากับกลุมบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ และขนาดกลาง อีกทั้งบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนน
ประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็ก จะมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรที่นอยกวากลุมอ่ืนๆ ดวย จึงทํา
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ดานที่ 4 : การวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve) 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ มีเงินสํารองเชิง
เทคนิค มีเงินสํารองคาสินไหมทดแทน และเงินสํารองสําหรับมหันตภัยมากกวากลุมบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก เน่ืองจากผลการวิเคราะห
มากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม และกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุก
ขนาด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก) มีการจัดสรรเงินสํารองตางๆ ไวเพียงพอ ไดจัดสรร
เงินสํารองเชิงเทคนิค และมีเงินกองทุนเพียงพอกับความเสี่ยงภัยอยูตลอดเวลา สําหรับกรณีที่เกิด
ความเสียหายรายใหญ และมีความสามารถในการชําระคาสินไหมไดมาก 

ในภาพรวม กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มี
ฐานะทางการเงินที่ดี เนื่องจาก ไดจัดสรรเงินสํารองเชิงเทคนิค และมีเงินกองทุนเพียงพอกับความ
เส่ียงภัยอยูตลอดเวลา สําหรับกรณีที่เกิดความเสียหายรายใหญ และมีความสามารถในการชําระคา
สินไหมไดมาก โดยเฉพาะกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ มี
เงินสํารองเชิงเทคนิค มีเงินสํารองคาสินไหมทดแทน และเงินสํารองสําหรับมหันตภัยมากกวากลุม
บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนตขนาดอ่ืนๆ 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ มีเงินสํารอง
เชิงเทคนิค มีเงินสํารองคาสินไหมทดแทน และเงินสํารองสําหรับมหันตภัยมากกวากลุมบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากผลการ
วิเคราะหมากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม เชนเดียวกับกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการ
ประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ 

ในภาพรวม กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มี
ฐานะทางการเงินที่ดี เชนเดียวกับกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ผลการวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve)  พบวา กลุมบริษัท
ประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต และบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ใน
ทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) มีฐานะทางการเงินที่ดี มีความม่ันคง และเปนที่นาเชื่อถือใหกับผูถือหุน 
และผูเอาประกันภัย เนื่องจาก ทุกกลุมบริษัทมีเงินสํารองตางๆ ที่ครอบคลุมหน้ีสิน และคาสินไหม
ทดแทนที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดสรรเงินสํารองเชิงเทคนิค และมีเงินกองทุนที่เพียงพอกับความเสี่ยง
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2. การวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

จากการวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดย
พิจารณาจากอัตราสวน 2 อัตรา โดยสามารถสรุปตามเกณฑการวิเคราะหได ดังนี้ 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก) ไมมีความสามารถในการแสวงหาสินทรัพยลงทุน และมีสัดสวนการลงทุนใน
สินทรัพยลงทุนแตละประเภท โดยมีการจัดสรรสินทรัพยลงทุนในกลุมตลาดเงินมากที่สุด โดยเฉพาะ
สินทรัพยลงทุนประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร เน่ืองจาก กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด เนนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา มีสภาพคลองสูง ถึงแมสินทรัพย
ลงทุนในกลุมตลาดเงินนี้จะใหผลตอบแทนต่ํากวากลุมอ่ืนๆ เพราะตองการใหฐานะการเงินของ
กิจการมีความม่ันคงมากกวาความม่ังคั่ง 

บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) นิยมลงทุน
ในสินทรัพยประเภทหุนทุน โดยเฉพาะกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ที่มี
ขนาดเล็ก เน่ืองจาก สวนใหญจะมีผูถือหุนหลักเปนบริษัทในเครือเดียวกัน หรือเปนลักษณะของ
สถาบันการเงินที่ประสงคจะขยายธุรกิจ จึงนิยมเปดบริษัทประกันภัยเพ่ือรองรับงานจากบริษัทหรือ
สถาบันการเงินในเครือ 

บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) นิยมลงทุน
ในสินทรัพยประเภทตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน โดยกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดกลาง เน่ืองจาก มีความเสี่ยงต่ําและมีสภาพคลองสูง รองจากสินทรัพย
ลงทุนประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร แตใหผลตอบแทนต่ํา แสดงใหเห็นวา กลุมบริษัทดังกลาว
ตองการใหฐานะทางการเงินของกิจการมีความม่ันคง 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ และขนาดเล็ก 
มีความสามารถในการแสวงหาสินทรัพยลงทุน เน่ืองจาก กลุมดังกลาว มีเงินกองทุนที่คอนขางสูง 
ประกอบกับมีความถี่ในการจายการสินไหมทดแทนที่นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการ
ประกันภัยรถยนต จึงสามารถนําเงินกองทุน และเบี้ยประกันภัยไปแสวงหาผลกําไรไดมากกวา และ
มีสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยลงทุนแตละประเภท โดยมีการจัดสรรสินทรัพยลงทุนในกลุมตลาด



 74 

บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) ไมนิยม
ลงทุนในสินทรัพยในกลุมตลาดทุนมากเทาที่ควร ถึงแมวาจะใหผลตอบแทนที่สูงกวากลุมอ่ืนๆ 
เน่ืองจาก มีบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ชอบการลงทุนที่มีหลักทรัพยหรือ
รัฐบาลเปนประกัน จึงนิยมลงทุนในกลุมตลาดตราสารหนี้มากกวา 

บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) นิยม
ลงทุนในสินทรัพยประเภทพันธบัตร เน่ืองจาก มีความเสี่ยงต่ําและมีสภาพคลองสูง รองจากสินทรัพย
ลงทุนประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร แตใหผลตอบแทนต่ํา 

การจัดสรรสินทรัพยลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุก
ขนาด (ทุกกลุมบริษัท) จะเนนการลงทุนที่มีความเส่ียงต่ํา มีสภาพคลองสูง และมีหลักทรัพยหรือ
รัฐบาลเปนประกัน ถึงแมวาสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา จะมีตอบแทนที่ต่ําดวยเชนกัน แตบริษัท
ประกันวินาศภัยสวนใหญตองการที่จะคงความม่ันคง และคงความนาเชื่อถือของฐานะการเงินของ
บริษัท เชนเดียวกับกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

ดังนั้น  จึงสรุปไดวา  ผลการวิ เคราะห อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  
(Investment Assets on Total Assets)  พบวา บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ที่
มีขนาดใหญ และขนาดเล็ก มีความสามารถในการแสวงหาสินทรัพยลงทุนที่ดี ซึ่งแสดงถึง การสรร
หาสินทรัพยลงทุนที่เหมาะสม และดีกวากลุมอ่ืนๆ เน่ืองจาก บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนรถยนต 
จะมีโอกาสในการจายคาสินไหมทดแทนที่นอยกวาบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนรถยนต ประกอบกับ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนรถยนต ที่มีขนาดใหญ มีเงินกองทุนที่สูงจึงสามารถแสวงหา
สินทรัพยลงทุนที่ดีกวากลุมอ่ืนๆ สวนบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนรถยนต ที่มีขนาดเล็ก มีความ
จําเปนจะตองแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนใหเหมาะสม และเพียงพอ เพ่ือชดเชยผล
ประกอบการจากการรับประกันภัยที่ไมสูงมากนักหากเทียบกับกลุมอ่ืนๆ 

การจัดสรรสินทรัพยลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต และบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) จะเนนการลงทุนที่มีความ
เส่ียงต่ํา มีสภาพคลองสูง และมีหลักทรัพยหรือรัฐบาลเปนประกัน ถึงแมวาสินทรัพยที่มีความเสี่ยง
ต่ํา จะมีตอบแทนที่ต่ําดวยเชนกัน แตบริษัทประกันวินาศภัยสวนใหญตองการที่จะคงความม่ันคง 
และคงความนาเชื่อถือของฐานะการเงินของบริษัท 



 75 

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยใน

ประเทศไทย แยกตามกลุมของบริษัทที่เนน และไมเนนประกันภัยรถยนต และแยกตามขนาด 
สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

1. การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

จากการวิจัย พบวา ในชวงป พ.ศ. 2540 – 2547  กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนน
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มีการขยายงานเพิ่มขึ้นและตอเนื่อง เน่ืองจาก ประชากรในประเทศ
ไทยใหความสําคัญกับการทําประกันภัยรถยนตมากกวาการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ประกอบกับ
เบี้ยประกันภัยรถยนตตอ 1 กรมธรรม โดยเฉลี่ยแลวมีมูลคาที่สูงกวาเบี้ยประกันภัยประเภทอ่ืนๆ อีก
ทั้ง บริษัทประกันวินาศภัยที่ครองสวนแบงตลาดสูงสุดจัดอยูในกลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนน
ประกันภัยรถยนต ซึ่งจากการวิเคราะหที่พบวา กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต 
ในทุกขนาด มีการขยายงานภายใตขีดความสามารถทางการเงินของตน และมีแนวโนมการขยาย
งานที่สมํ่าเสมอ ซึ่งแสดงถึงการมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และยังสอดคลองกับคํากลาวของ พรร- 
ณิภา วรกัลป (2547: 79) ที่กลาวถึงปญหาสภาพคลองของธุรกิจประกันภัยวาเกิดการขยายการ
เติบโตเร็วกวาขนาดเงินกองทุนของแตละแหงจะไดรับ การบริหารเบี้ยประกันภัยคางรับ และการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑดํารงเงินกองทุน ซึ่งปญหาเรื่องการขยายงานเร็วกวาเงินกองทุน และการบริหาร
เบี้ยประกันภัยคางรับเปนปญหาท่ีพบมากที่สุด คือ บริษัทประกันภัยขนาดกลาง 3 – 4 แหง เรง
ขยายงานรถยนตมากจนเกินไป เพราะมีเบี้ยรับใหมเขามาเฉลี่ยปละหลายรอยลานบาท แตไม
ปรากฏรายงานฐานะสภาพคลองที่แทจริงของบริษัทประกันภัย อีกทั้ง ยังมีปญหาการจายเคลมชา 
และปญหาดานบริการ จนทําใหบริษัทประกันภัยมีปญหาสภาพคลองจากการขยายงานมากเกินตัว 
รวมทั้งปญหาอ่ืนๆ ที่สะสมมาในอดีต 

กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด ความสามารถใน
การทํากําไรนอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต เนื่องจาก กลุม
บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มักจะมีคาสินไหมทดแทน คาใชจาย
ในการพิจารณารับประกันภัย คาใชจายในการดําเนินงาน คาจางและคาบําเหน็จที่สูงกวากลุมบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต จึงสงผลใหความสามารถในการทํากําไรและ
ผลตอบแทนตางๆ นอยกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนตเชนกัน แตใน
ภาพรวม กลุมบริษัทดังกลาว ยังคงมีความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีผลการดําเนินงานดาน
การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการควบคุมความเส่ียงภัย มีฐานะ
การเงินที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเดือนเดน นิคม-บริรักษ และคณะ (2542: 23) ที่พบวา 
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- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

จากการวิจัย พบวา ในชวงป พ.ศ. 2540 – 2547  บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนน
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มีกําไรและผลตอบแทนสูงกวาคาเฉล่ียอุตสาหกรรม เน่ืองจาก มี
คาใชจายดานสินไหมทดแทนที่ต่ํากวาบริษัทที่เนนรถยนต และเม่ือคาใชจายดานสินไหมทดแทนต่ํา 
จึงสงผลใหผลประกอบการสูง ดังนั้น ผลกําไรจากการดําเนินงาน และจากการใชสินทรัพย รวมถึง
เงินปนผล และราคาหุนของกลุมบริษัทดังกลาว จึงสูงกวากลุมอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เดือนเดน นิคม-บริรักษ และคณะ (2542: 23) ที่พบวา บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัย
รถยนตมีอัตราสวนคาใชจายสูงกวาบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต อีกทั้ง บริษัท
ที่มีขนาดเล็กมีอัตราสวนคาใชจายที่สูงที่สุด เน่ืองจาก ในกลุมอ่ืนๆ สามารถลดคาใชจายลงไดอยาง
ตอเน่ือง 

ดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคาสินไหม กลุมบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด มีสภาพคลองที่ดี และมีความสามารถใน
การจายคาสินไหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา โควหกุล และกฤษฎา เสกตระกูล (2543: 
59) ที่พบวา บริษัทประกันวินาศภัยทุกขนาดมีสภาพคลองอยูในเกณฑดี และภาระหนี้สินอยูในระดับ
ต่ํา ซึ่งสะทอนใหเห็นวา มีความม่ันคงทางการเงินที่ดี 

ในภาพรวม บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต และบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ มีการบริหารตนทุนในการรับประกันภัยที่ดี มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดการและควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานที่ดี สามารถกระจายคาใชจายใน
สวนตางๆ มีการใชทรัพยากรรวมกันไดมากกวากลุมอ่ืนๆ เนื่องจาก เกิดการประหยัดตอขนาดทั้ง
ดานแรงงาน ดานวัตถุดิบ ดานกิจการ และดานการตลาด ซึ่งการประหยัดตอขนาดมักจะเกิดกับ
หนวยธุรกิจที่มีขนาดใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด(มหาชน) 
(2547: 1) ที่พบวา บริษัทขนาดใหญมีศักยภาพในการทํากําไรมากกวาบริษัทขนาดเล็ก เน่ืองจากมี
ความพรอมในระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดการประหยัดจากขนาด 

บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต และบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนน
ประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) มีผลการดําเนินงานดานการพิจารณารับประกันภัย
ที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงภัย แตในงานวิจัยของ มุกดา โควหกุล 
และกฤษฎา เสกตระกูล (2543: 59) กลับพบวา บริษัทที่มีขนาดใหญ มีสวนแบงตลาดของรายไดเบีย้
ประกันภัยรับสูงที่สุด แตกลุมบริษัทขนาดกลางกลับมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานรับประกันภัย
และการทํากําไรดีที่สุด ในขณะที่กลุมบริษัทขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการดําเนินการและการทํา
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รายไดของบริษัทประกันวินาศภัยไมไดมีเพียงรายไดจากการรับประกันภัยเพียงอยาง
เดียว แตยังมีรายไดจากการลงทุนดวย ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนรถยนต และไมเนนรถยนต 
ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีความสามารถในการลงทุนที่ใกลเคียงกัน แหลงลงทนุของ
บริษัทประกันภัยสวนใหญ เปนแหลงเดียวกัน และใหผลตอบแทนที่ใกลเคียงกัน ตางกันเพียง
ปริมาณสินทรัพยลงทุน และนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบริษัท 
ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด(มหาชน) (2547: 1) ที่พบวา บริษัทประกันวินาศภัย ในทุกขนาด พ่ึงพา
กําไรจากการลงทุน คิดเปนรอยละ 8.0 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ถือเปนรายได 

2. การวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะหอัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  (Investment Assets on 
Total Assets)  พบวา บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดใหญ และขนาด
เล็ก มีความสามารถในการแสวงหาสินทรัพยลงทุนที่ดี ซึ่งแสดงถึง การสรรหาสินทรัพยลงทุนที่
เหมาะสม และดีกวากลุมอ่ืนๆ 

การจัดสรรสินทรัพยลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนประกันภัยรถยนต และ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด (ทุกกลุมบริษัท) จะเนนการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงต่ําที่สุด มีสภาพคลองสูงที่สุด และมีหลักทรัพยหรือรัฐบาลเปนประกัน ซึ่งสินทรัพย
ประเภทที่มีความเสี่ยงต่ํา จะใหผลตอบแทนที่ต่ําดวยเชนกัน เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยสวน
ใหญตองการที่จะคงความม่ันคง และคงความนาเชื่อถือของฐานะการเงินของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเดือน-เดน นิคมบริรักษ และคณะ (2542: 23) ที่พบวา บริษัทประกันวินาศภัยโดยรวม
ลงทุนในสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงในสัดสวนคอนขางมาก คือ สูงกวารอยละ 70 ของสินทรัพยที่มี
รายไดทั้งหมด ซึ่งทําใหเห็นวา ธุรกิจประกันวินาศภัยไมนาจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากมีสภาพคลองที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการลงทุนของธุรกิจประกันภัย
ของมุกดา โควหกุล (2537: 67) ซึ่งอธิบายไววา บริษัทประกันภัยมีหลักเกณฑที่สําคัญในการลงทุน 
คือ หลักเกณฑประกันความมั่นคง มีความเสี่ยงต่ํา ผลประโยชนตอบแทนที่จะไดรับจะตองมากพอ มี
การกระจายการลงทุน และความสามารถในการที่จะเปลี่ยนเปนเงินสด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
เจมส เอส ไทรสแมน (James S. Trieschmann. 1998: 663) ที่กลาวไววา บริษัทประกันภัยจะตอง
ทําใหเบี้ยประกันภัยที่ไดรับมาน้ันเกิดผลประโยชนและผลตอบแทน โดยการบริหารเงินเบี้ย
ประกันภัยใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเพียงพอตอการจายสินไหมทดแทน และคาใชจายตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ัน บริษัทประกันภัยจะตองเลือกและพิจารณาเร่ืองการลงทุนตอใหเหมาะสม 
เน่ืองจาก รายไดจากการลงทุน มีสวนสําคัญในการชดเชยการขาดทุนจากการรับประกันภัย 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการวิเคราะหฐานะทางการเงินและสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทย แยกตามกลุมของบริษัทที่เนน และไมเนนประกันภัยรถยนต และแยกตามขนาด 
สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต 

1. จากการวิเคราะห พบวา บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุก
ขนาด โดยเฉลี่ยมีความสามารถในการทํากําไร และมีผลตอบแทนตางๆ ที่นอยกวากลุมบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ซึ่งสามารถสะทอนถึงคาสินไหมทดแทน คาใชจาย
ในการพิจารณารับประกันภัย คาใชจายในการดําเนินการ คาจางและคาบําเหน็จที่สูงกวากลุมบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ดังน้ัน หนวยธุรกิจที่จะตัดสินใจดําเนินธุรกิจรวม 
และลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด ควรพิจารณาถึง
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน 

2. จากการวิเคราะห พบวา บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุก
ขนาด ขาดสภาพคลอง ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ ขาดความสามารถในการจายคาสินไหม 
และขาดความสามารถในการชําระหนี้สินหมุนเวียน เน่ืองจากการที่บริษัทขาดสภาพคลอง ยอม
แสดงถึงความไมม่ันคงในฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งจะทําใหลูกคา และคูคาเกิดความไมเชื่อม่ันใน
กิจการ ดังน้ัน บริษัทจึงควรเพ่ิมสภาพคลอง โดยการลดหนี้สินหมุนเวียน เชน คาใชจายคางจาย
ตางๆ และเพิ่มสินทรัพยสภาพคลอง เชน เงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยการเพ่ิมทุนจากการขาย
หุน หรือการกูยืมเงินจากธนาคาร หรือการออกหุนกู  

3. จากการวิเคราะห พบวา บริษัทประกันวินาศภัยที่เนนการประกันภัยรถยนต ในทุก
ขนาด เนนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุด มีสภาพคลองสูงที่สุด และมีหลักทรัพยหรือรัฐบาลเปน
ประกัน ซึ่งสินทรัพยประเภทที่มีความเสี่ยงต่ํา จะใหผลตอบแทนที่ต่ําดวยเชนกัน ดังนั้น บริษัทจึง
ควรพิจารณาเรื่องบริหารความเสี่ยง และสัดสวนการลงทุนสําหรับสินทรัพยลงทุนแตประเภทใหมี
ความเหมาะสม ไมควรลงทุนในสินทรัพยประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคารมากเกินไป เน่ืองจาก 
สินทรัพยประเภทน้ีใหผลตอบแทนท่ีต่ํามากที่สุด จึงควรลงทุนในสินทรัพยประเภทตั๋วเงินหรือหุนกู 
เน่ืองจากสินทรัพยประเภทนี้จะใหผลตอบแทนที่คอนขางสูง เพ่ือใหการลงทุนนั้นๆ มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด เน่ืองจาก เงินกองทุนที่นําไปลงทุนในสินทรัพยลงทุนนั้น เปนของผูถือหุนที่ไดมาเพ่ือการ
บริหารกิจการ 
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- กลุมบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 

จากการวิเคราะห พบวา บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ในทุก
ขนาด มีการพ่ึงพิงการทําประกันภัยตอมาก ซึ่งการกระจายความเส่ียงภัยใหบริษัทที่รับประกันภัย
ตอมากเทาใด ก็ยอมตองแบงผลตอบแทนหรือเบี้ยประกันภัยใหบริษัทที่รับประกันภัยตอมากขึ้นดวย
เชนกัน และมีการขยายงานที่นอยเกินไป โดยเฉพาะกลุมบริษัทขนาดเล็ก มีความผันผวนของ
นโยบายในการขยายงาน ซึ่งสงผลใหบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต มีการ
ขยายงานที่นอยเกินไป  ดังน้ัน บริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ในทุกขนาด 
จึงควรพิจารณาเรื่องการรับความเสี่ยงภัย และการทําประกันภัยตอ เนื่องจากการทําประกันภัยตอ
มากเกินไป หรือนอยเกินไป ยอมไมสงผลดีตอฐานะทางการเงินของบริษัทได ทั้งน้ี หนวยธุรกิจที่จะ
ตัดสินใจดําเนินธุรกิจรวม และลงทุนในกลุมบริษัทดังกลาว ควรพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะไดรับ
จากการลงทุน และควรพิจารณาเรื่องนโยบายการขยายงานใหชัดเจน ลดความผันผวนของนโยบาย 
เพ่ือการขยายงานที่ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ โดยควรใหการขยายงานกิจการน้ัน อยูภายใตขีด
ความสามารถของตน เพ่ือความตอเนื่อง ทั้งน้ี หนวยธุรกิจที่จะตัดสินใจดําเนินธุรกิจรวม และลงทุน
ในบริษัทประกันวินาศภัยที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต ที่มีขนาดเล็ก จึงควรพิจารณาถึงแนวโนม 
และนโยบายการขยายงานของบริษัทในกลุมน้ีอยางละเอียด 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรนําผลการวิจัยในครั้งน้ี ไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎเกณฑมาตรฐาน Risk Based 
Capital (RBC) ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เปนผูกําหนดขึ้น และจะเริ่มบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนไป เพ่ือใหทราบวาบริษัทประกัน
วินาศภัยในแตละกลุมจะสามารถดําเนินธุรกิจตามกฎเกณฑดังกลาวไดหรือไม 
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ภาคผนวก  ก 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับการประกันภัย 

1. ประวัติความเปนมาของการประกันภัย 

ประวตัิความเปนมาของการประกันภัยในตางประเทศ 
ณิชากมล ตันติวณิชชานนท (2548: 2-39) ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของประกันภัย

ในตางประเทศไววา  เม่ือราว 3 พันปกอนคริสตศักราช การคาขายของพอคาชาวจีนตองอาศัยการ
ขนสงสินคาทางแมน้ําแยงซีเกียง ซึ่งเปนแมน้ําที่มีกระแสนํ้าไหลเชี่ยว มีเกาะแกง และหินใตน้ํา
จํานวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุใหเรือบรรทุกสินคามักจะอับปางลง และสงผลใหสินคาในเรือเกิดความ
เสียหาย พอคาชาวจีนเหลาน้ัน จึงคิดวิธีกระจายความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายตอสินคาบนเรือ 
ดวยการกระจายสินคาของตน เฉลี่ยฝากไวกับเรือบรรทุกสินคาหลายๆ ลํา หากมีเรือลําใดอับปางลง 
พอคาก็จะสูญเสียสินคาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ไมตองสูญเสียสินคาหมดทั้งลําเรือ เชน หากมีเรือ 10 
ลํา แตละลําบรรทุกสินคา 100 หีบ พอคาตองการบรรทุกสินคา 50 หีบ ก็จะกระจายบรรทุกใสเรือ
จํานวน 10 ลํา ลําละ 5 หีบ เม่ือเกิดเหตุเรืออับปาง 1 ลํา สินคาของพอคาคนน้ันก็จะสูญเสียไปเพียง 
5 หีบเทาน้ัน ดังนั้น หลักการกระจายความเสี่ยงภัยดังกลาวก็คือ กฎของการเฉลี่ย (Law of 
Average) ซึ่งเปนหลักพ้ืนฐานของการประกันภัย 

ประมาณ 5 พันปที่ผานมา มีชาวบาบิโลเนียอาศัยอยูบริเวณลุมแมน้ํายูเฟรติส ไดผลิต
สินคาและใชใหทาสบริวารเปนผูออกเรขายตามเมืองตางๆ แตทางบริวารเหลาน้ีไมมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเรื่องการตอรองราคาสินคา จึงตองเปลี่ยนใหบุคคลอ่ืนเปน “พอคาเร” (Traveling 
Salesman) หรือสมัยน้ันเรียกวา “Dramatha” แปลวา “คนตีกลอง” แทน โดยมีขอตกลงกันระหวาง 
ผูผลิตสินคากับพอคาเรวา ถาพอคาเรสามารถทํากําไรไดจากการขายสินคา เขาจะตองแบงกําไร
คร่ึงหนึ่งใหกับผูผลิตสินคา แตหากเกิดการสูญเสียสินคาขึ้นไมวาจะเปนความผิดของพอคาเรหรือไม 
พอคาเรก็จะถูกยึดทรัพยสิน และภรรยา รวมทั้งบุตรของพอคาเรจะตองกลายเปนทาสของผูผลิต
สินคา ซึ่งขอตกลงดังกลาวไมยุติธรรมจึงมีการตกลงกันใหมวา หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินคา
นั้น ไมใชความผิดของพอคาเร แตเกิดจากการถูกปลน หรือเรืออับปาง ผูผลิตสินคาจะไมมีสิทธิใน
การยึดทรัพยสิน และภรรยา รวมทั้งบุตรของพอคาเรได จะเห็นไดวาการใชทรัพยสิน ภรรยาและ
บุตรของพอคาเรประกันสินคาที่นําจากผูผลิตไปขายยังตางเมือง ซึ่งคลายกับการประกันภัยนั่นเอง 

ตอมาชาวกรีกไดรับเอาความคิดของชาวบาบิโลนมาใชกับการเดินเรือของตน คือ เม่ือชาว
กรีกตองการเงินทุน เพ่ือไปซ้ือสินคาแลวนําลงเรือไปขายยังตางเมือง ก็จะสามารถกูยืมเงินจาก
นายทุนไดโดยใชเรือ หรือสินคาของเขาค้ําประกันเงินกูยืม หากเขาไมสามารถนําเงินมาใชคืน
นายทุน เขาก็จะตองถูกยึดเรือ หรือสินคา แตถาเรือบรรทุกสินคาสูญเสีย นายทุนจะไมมีสิทธิยึดเรือ 
หรือสินคาไป จึงนับไดวาการประกันภัยทางทะเลไดเริ่มขึ้นในระยะนี้ ซึ่งไดถึงกับมีการจัดตั้งเปน
สถาบันการประกันภัยทางทะเลในกรุงเอเธนสสมัยนั้น 
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คริสตศตวรรษที่ 12 ชาวลอมบารดไดอพยพจากประเทศอิตาลีไปยังกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ และจัดตั้งสถาบันการประกันภัยทางทะเลขึ้นเพื่อใหความคุมครองเรือ และสินคาที่ขนสงทาง
ทะเล ซึ่งเปนการชวยกระจายความเส่ียงของความเสียหายทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้นใหกับพอคาที่
ขนสงสินคาไปขายยังเมืองตางๆ นับเปนการสงเสริมการคาระหวางประเทศอยางหน่ึง โดยกลุม
พอคาเหลาน้ีจะตองจายคาธรรมเนียม หรือที่เรียกวา “เบี้ยประกันภัย” เปนคาตอบแทนใหแกผูรับ
ประกันภัย 

คริสตศตวรรษที่ 17 นายเอ็ดเวิรด ลอยด (Edward Lloyd) เจาของรานกาแฟบนถนน 
Tower Street ริมแมน้ําเทมส ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษไดมีความสนใจเก่ียวกับการขนสง
สินคาทางทะเลของลูกคาที่เขามาดื่มกาแฟในรานประจํา จึงพยายามหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่อง
เสนทางการเดินเรือ สถิติการขนสงสินคาของเรือลําตางๆ เร่ืองเก่ียวกับกัปตัน ลูกเรือ ฯลฯ 
จนกระทั่งใน ค.ศ.1771 จึงไดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารธุรกิจประกันภัยของลอยด (Lloyd’s 
Insurance) ในปจจุบันเรียกวา “สถาบันลอยดแหงลอนดอน” (Lloyd’s of London) ซึ่งเปนแหลง
รวบรวมผูรับประกันภัยสวนบุคคล เพ่ือใหบริการขาวสารการประกันภัยโดยเฉพาะการประกันภัย
ทางทะเลแกสมาชิก เน่ืองจากธุรกิจประกันภัยของลอยดไดกําเนิดมานานจึงถือวาเกาแกและใหญ
ที่สุดในโลก ดวยเหตุนี้ Edward Lloyd จึงเปน “บิดาแหงการประกันภัย” 

ประวัติความเปนมาของการประกันภัยในประเทศไทย 
ณิชากมล ตันติวณิชชานนท (2548: 2-39) ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของประกันภัย

ในประเทศไทยไววา  ประเทศไทยมีการติดตอคาขายกับตางประเทศตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมี
การขนสงสินคาทางทะเล จึงเกิดการประกันภัยทางทะเลเปนประเภทแรกขึ้นในประเทศไทย โดย
ชาวตางชาติ 

ราว พ.ศ. 2368 สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 พระองคทรงสั่งซ้ือ
เคร่ืองพิมพดีพรอมการซื้อประกันภัย เพ่ือประกันความสูญเสียระหวางการขนสงสินคาจากประเทศ
อังกฤษมายังประเทศไทย จึงนับวาการประกันภัยไดเร่ิมแผเขามาในประเทศไทย และอาจกลาวไดวา
ไทยไดรูจักวิธีการประกันภัย หรือการประกันภัยทางขนสงสินคาของไดเริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 

ธุรกิจประกันภัยไดเร่ิมมีขึ้นในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2399 สมัยรัชกาลที่ 4 คือ มีชาว
ฝรั่งเศสเขามาตั้งหางคาขายมากมาย ซึ่งบางหางไดเปนตัวแทนบริษัทประกันภัยตางประเทศดวย 
(ที่มา : http://tsl.tsu.ac.th) ไดแก 

1. หองบอเนียว ซึ่งตั้งขึ้นเม่ือ พ .ศ. 2399 เปนตัวแทนของ Netherlands India Sea 
and Fire Insurance Company รับประกันทางทะเล และประกันอัคคีภัย กับเปน
ตัวแทนของ North China Insurance Company 

2. หางสกอต ตั้งขึ้นเม่ือ พ .ศ. 2399 เหมือนกัน เปนตัวแทนของ Ocean Marine 
Insurance Company 

3. หางบิกเกนแบ็ก ซึ่งตั้งขึ้นเม่ือ พ .ศ. 2401 เปนตัวแทนของ Colonial Sea and Fire 
Insurance Company 
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สมัยน้ันบริษัทหรือหางที่จะตั้งกิจการประกันภัยโดยตรงขึ้นในเมืองไทยยังไมมี เวนแต
บริษัทเรือเมลจีนสยามไดรับอํานาจพิเศษใหดําเนินกิจการรับประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทาง
ทะเล และไดมีบริษัทตั้งขึ้นอีกมากมายในเวลาไลเลี่ยกัน เชน หางสยามอิมปอรต เปนตัวแทนของ 
Motor Union Insurance Company รับประกันรถยนต แสดงวาการประกันภัยตางๆ ไมใชเปน
ของใหมสําหรับเมืองไทยเลย เคยมีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 

กฎหมายฉบับแรกเทาที่คนพบ ที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการประกันภัย คือพระราชบัญญัติ
ลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร .ศ.130 (พ.ศ. 2454) ซึ่งมาตรา 115 บัญญัติวา “บริษัทเดินรถไฟ 
รถราง บริษัทรับประกันตางๆ บริษัททําการคลังเงินเหลาน้ี ทานหามมิใหตั้งขึ้นนอกจากไดรับ 
พระบรมราชานุญาต” 

ใน พ.ศ. 2467 ไดมีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขึ้น มีบรรพ 3 ลักษณะ 
20 เปนเรื่องการประกันภัยรวมอยูดวย เปนการรับรูขอตกลงในเรื่องประกันภัยวาเปนสัญญาที่ผูกพัน
ชอบดวยกฎหมาย และไดมีบทบัญญัติลักษณะหางหุนสวนบริษัท มาตรา 1014 กลาวไววา หามมิให
ตั้งหางหุนสวนบริษัท เพ่ือทําการประกันภัยขึ้น เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปน
พิเศษ ซึ่งเทากับวาเปนการเร่ิมควบคุมการกอตั้งบริษัทประกันภัยไมใหตั้งโดยเสรี แตยังมิได 
ควบคุมการดําเนินกิจการโดยตรง 

ชาวตางประเทศในขณะนั้น ไดติดตอขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยกับกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม แตทางกระทรวงพาณิชยและกระทรวงคมนาคมยังไมพรอมที่จะรับการ จด
ทะเบียนประกอบธุรกิจประกันภัยในทันที เพราะเห็นวาการประกันภัยเปนธุรกิจที่ตองดําเนินโดยมี
สวนเก่ียวพันถึงสาธารณชนในดานความผาสุกและปลอดภัย จึงไดมีการกําหนดธุรกิจประกันภัยไว
ในกฎหมายที่วาดวยความผาสุกและปลอดภัยแหงสาธารณชน ทั้งจําเปนตองกําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติในการควบคุมธุรกิจใหมีมาตรฐานและปลอดภัยดวย 

สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  พ.ศ. 2467 ดังกลาวขางตนไดถูก
ยกเลิก และใชบทบัญญัติบรรพ 3 ที่ตรวจชําระใหม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2472 ซึ่ง บรรพ 3 ที่
ตรวจชําระใหมก็มีบทบัญญัติลักษณะ 20 วาดวยประกันภัยตั้งแตมาตรา 861 ถึงมาตรา 897 และมี
ผลบังคับใชอยูในปจจุบัน (ที่มา : http://tsl.tsu.ac.th) 

การริเริ่มกอตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทย (ที่มา : http://tsl.tsu.ac.th) 

ใน พ.ศ. 2472 นั้น มีบริษัทประกันภัยที่กอตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทยเปนบริษัทแรก
คือ บริษัท เตียอันเปาเฮ่ียม จํากัด ซึ่งในปนั้นเองมีอีกหลายบริษัท คือ บริษัท เซงเชียงหลี
ประกันภัยธนากิจและพาณิชยการ จํากัด, บริษัท เชียงอาน รับประกันอัคคีภัยและอุทกภัย จํากัด 
เปนบริษัทประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

ในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2472 จนถึงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ พ.ศ. 2484 นั้นมีบริษัทที่
จดทะเบียนในประเทศไทยเพียง 10 บริษัทเทาน้ัน สวนบริษัทตางประเทศไดจดทะเบียนถึง 62 
บริษัท สําหรับบริษัทของคนไทยนั้นเปนบริษัทประกันวินาศภัย ไมมีบริษัทที่ประกอบการประกัน
ชีวิต สวนบริษัทตางประเทศเปนทั้งบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต  
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บริษัทประกันชีวิตของคนไทยนั้นเพ่ิมไดเร่ิมกอตั้งขึ้นเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ขึ้นแลว
เพราะในชวงสงครามโลกนั้นเอง บริษัทประกันภัยของตางประเทศตกอยูในฐานะชนชาติศัตรูตอง
หยุดประกอบกิจการไปเกือบทั้งหมด บริษัทประกันชีวิตของคนไทยบริษัทแรกคือ บริษัทไทย
เศรษฐกิจประกันภัย จํากัด ซึ่งจดทะเบียนใน พ.ศ. 2485 ปเดียวกันน้ีมีอีกบริษัทซ่ึงมีคนไทยเปนผู
กอตั้งคือ บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด ก็ไดจดทะเบียนเชนกัน  

ประโยชนของการประกันภัย 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย (2549: 3) ไดกลาวถึงประโยชนของการ
ประกันภัยไว ดังนี้ 

1. ดานผูเอาประกันภัย 
การประกันภัยเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูเอาประกันภัยวา หากทรัพยสินที่นํามา

ทําประกันภัยไวไดรับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว จะไดรับการชดใชคาสินไหม ซึ่งผูเอา
ประกันภัยสามารถนําเงินที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยไปสราง ซื้อหรือจัดหาทรัพยสินนั้นใหม เพ่ือ
อยูอาศัย ดํารงชีวิต หรือดําเนินกิจการตอไปได ถาปราศจากการประกันภัย ผูประสบภัยอาจจะไม
สามารถจัดหาทรัพยสินกลับคืนมาได นอกจากน้ี ผูเอาประกันภัยจะไดรับประโยชนจากการ
ประกันภัย ดังนี้ 

- ถือเปนการใหหลักประกันตอบุคคลและครอบครัวของผูเอาประกันภัยเม่ือมีบุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวิตไป 

- เม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นแกทรัพยสินของผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะไดรับ
ชดใช คาเสียหายนั้นจากผูรับประกันภัย 

- สามารถลดหยอนภาษีรายไดบุคคลธรรมดา 

2. ดานเศรษฐกิจและสังคม 
- ชวยสรางความม่ันคงในสังคม ทําใหสังคมมีหลักประกันความปลอดภัย 
- เปนการลดความไมแนนอนในสังคม 
- เปนสวัสดิภาพของสังคม 
- ชวยใหมีการระดมทุน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
- ชวยปลูกฝงใหเกิดนิสัยการประหยัดและการออมทรัพย 

3. ดานธุรกิจ 
- เปนตลาดการจางงานที่สําคัญ เน่ืองจากธุรกิจประกันภัยมีจํานวนมาก และมีการ

จางบุคลากรจํานวนมาก 
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- กอใหเกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เม่ือผูลงทุนสามารถลดการเสี่ยงภัย
โดยการประกันภัยแลว ยอมใชความสามารถและเวลาใหแกการมุงหากําไรไดมาก
ยิ่งขึ้น 

- กอใหเกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจสามารถโอนความเสี่ยงภัยเร่ือง
ความไมแนนอนของกําไรใหกับบริษัทประกันภัยได โดยเสียเบี้ยประกันภัยตาม
จํานวนที่ตกลงกันไว ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตแนนอนขึ้น และการลงทุนก็มี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

- เปนหลักประกันของสินเชื่ออนุมัติของธนาคาร เพ่ือสรางความม่ันใจใหธนาคารวาจะ
สามารถเรียกเงินกูคืนได 

- ชวยใหเกิดการคาขายระหวางประเทศเปนไปอยางดี 
- ชวยใหการคํานวณตนทุนใกลเคียงตอความเปนจริง  

ประเภทของการประกันภัย สามารถแบงประเภทของการประกันภัย โดยพิจารณาการแบง
ประเภทไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. การแบงประเภทของการประกันภัยตามหลักการทางธุรกิจประกันภัย 
2. การแบงประเภทของการประกันภัยตามหลักวิชาการประกันภัย 

การแบงประเภทของการประกันภัยตามหลักการทางธุรกิจประกันภัย สามารถแบงได
เปน 2 ประเภทหลักๆ คือ 

1. การประกันชีวิต (Life Insurance) 
2. การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) เปนการประกันภัยใดๆ ที่ไมใชการประกัน

ชีวิต ซึ่งแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 
2.1 การประกันภัยรถยนต 
2.2 การประกันอัคคีภัย 
2.3 การประกันภัยทางทะเลและขนสง 
2.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

การแบงประเภทของการประกันภัยตามหลักวิชาการประกันภัย 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย (2549: 61) ไดแบงประเภทของการประกันภัยไว
เปน 3 ประเภทหลักๆ คือ 

1. การประกันภัยเก่ียวกับบุคคล (Insurance of the person) เปนการประกันภัยเก่ียวกับ
ภัยที่กอใหเกิดความเสียหายเก่ียวกับบุคคลหรือที่เกิดกับบุคคล ไดแก  

1.1 การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (Personal Accident Insurance) ซึ่งจะคุมครองผู
เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกเปนเวลา 1 ป ในกรณีประสบอุบัติเหตุและ
ทําใหเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บตองรับการ
รักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายการคุมครองในกรณีที่ผูเอาประกันภัยถูกฆา
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1.2 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance) สําหรับบุคคล
และกลุมทั่วไป จะคลายคลึงกับการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล แตจะคุมครองผู
เอาประกันภัยเฉพาะในชวงระยะเวลาเดินทาง และภายในเสนทางที่ระบุไวเทาน้ัน 
ซึ่งมีทั้งแบบรายเด่ียว และแบบรายกลุมเชนกัน 

1.3 การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลสําหรับผูโดยสารเรือโดยสารรับจาง (Boat 
Carrier) ซึ่งผูประกอบการเรือโดยสารรับจางมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ผูประกอบการเรือโดยสารรับจางที่จะตองจัดทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
สําหรับผูโดยสารซึ่งใชบริการของเรือ ตลอดจนผูที่กําลังขึ้นหรือกําลังลงจากเรือ ใน
กรณีที่ประสบอุบัติเหตุและมีผลใหเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือบาดเจ็บตองรับการรักษาพยาบาล 

1.4 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (Travel 
Accident Insurance for Tour operators and guides) ซึ่งผูประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยวมีหนาที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ .ศ . 2543 ที่ออกโดยอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2535 ที่จะตองจัดใหมีการประกันภัยอุบัติเหตุใหกับนักทองเท่ียว
และมัคคุเทศกในระหวางการเดินทางทองเท่ียว โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณี
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไมต่ํากวาสองแสนบาท
ตอคน และกรณีบาดเจ็บไมต่ํากวาหน่ึงแสนบาทตอคน เวนแตนักทองเท่ียวมี
ประกันภัยอุบัติเหตุโดยผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวอ่ืนอยูแลว 

1.5 การประกันสุขภาพ (Health Insurance) คุมครองคารักษาพยาบาลของผูเอา
ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เชน 
คาหองพัก คาอาหาร คาปรึกษาแพทย คายา เปนตน นอกจากนี้ยังคุมครองรวมถึง
การสูญเสียรายไดอันเกิดจากความเจ็บปายหรือบาดเจ็บดวย 

2. การประกันภัยทรัพยสิน (Property Insurance) หมายถึง การประกันที่บริษัทผูรับ
ประกันภัยทําสัญญายินยอมที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือชดใชเงินจํานวนหนึ่ง ใหกับผูเอา
ประกันภัยในกรณีที่เกิดความเสียหายเก่ียวกับทรัพยสินที่เอาประกัน ซึ่งไดแก  

2.1 กรีทิพย มงคลชัยอรัญญา (2550: 1) ไดกลาวไววา การประกันภัยรถยนต มี 2 
ประเภทหลักๆ คือ 
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2.1.1 การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ หมายถึง การที่เจาของรถแตละจะตองทํา
ประกันภัยรถยนตตามความคุมครองที่ กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 “การประกันภัย พ.ร.บ.” 

2.1.2 การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ หมายถึง การท่ีเจาของรถแตละคัน
ตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตของตนดวยความสมัครใจเอง เพ่ือคุมครอง
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือความรับผิดตามกฎหมาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ขับรถไปเฉี่ยวชนรถ ทรัพยสิน หรือบุคคลอ่ืนไดรับ
ความเสียหาย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เปนตน ซึ่งในปจจุบันสามารถแบงได 
5 ประเภท ดังนี้ 

(1) การประกันภัยรถยนตประเภท 1 : (ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก) + (รถยนตเสียหาย) + (รถยนตสูญหาย/ไฟไหม) 

(2) การประกันภัยรถยนตประเภท 2 : (ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก) + (รถยนตสูญหาย/ไฟไหม) 

(3) การประกันภัยรถยนตประเภท 3 : (ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก) 

(4) การประกันภัยรถยนตประเภท 4 : (ทรัพยสินของบุคคลภายนอก) 
(5) การประกันภัยรถยนตประเภท 5 : (ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ

บุคคลภายนอก) + (รถยนตเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทาง
บก)  ทั้งนี้ หากตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมเก่ียวกับ รถยนต
สูญหาย/ไฟไหม ก็สามารถทําได 

2.2 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 

2.2.1 การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย จะใหความคุมครองสิ่งปลูกสราง (ไม
รวมฐานราก) ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชน บาน ทาวนเฮาส รวมถึงทรัพยสิน
ภายในสิ่งปลูกสรางนั้น นอกจากนี้ ผูเอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความ
คุมครองเพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู กับการพิจารณาของผู รับประกันภัย
ประกอบดวย 

2.2.2 การประกันอัคคีภัยสําหรับสถานประกอบธุรกิจ ใหความคุมครองสิ่งปลูก
สรางที่ ใชประกอบกิจการตางๆ (ไมรวมฐานราก) เชน รานคา โรง
ภาพยนตร รวมถึงทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางน้ันๆ ตลอดจนระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ภายในอาคารนั้น นอกจากน้ี ผูเอาประกันภัยสามารถ
ขอซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมได ซึ่งจะขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูรับ
ประกันภัยประกอบดวย 
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2.2.3 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ให
ความคุมครองสถานประกอบธุรกิจในกรณีที่เกิดไฟไหมหรือภัยอ่ืนๆ ที่
ไดรับความคุมครองภายใตการประกันอัคคีภัยหรือการประกันความเสี่ยง
ภัยทุกชนิดของสถานประกอบการนั้น และทําใหธุรกิจหยุดชะงักลงใน
ระหวางที่ตองหยุดเพ่ือทําการซอมแซม โดยผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใช
สําหรับการสูญเสียกําไรขั้นตน (Loss of Gross Profit) คาใชจายสวนเพิ่ม
ในการดําเนินงานตลอดจนคาใชจายประจํา (Standing Charge) เชน 
คาจาง เงินเดือนประจํา และภาระผูกพันทางการเงิน จนกระทั่งสามารถ
กลับคืนสูสภาวะปกติได 

2.3 การประกันภัยทางทะเลและขนสง (Marine Insurance) เปนประกันภัยชนิดแรก
ของการประกันวินาศภัย ซึ่งคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัย
ทางทะเลในระหวางการเดินทางตอตัวเรือ หรือสินคาที่บรรทุกไปในเรือ โดยแบง
ออกเปน 3 ประเภท คือ 

2.3.1 การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) 

2.3.2 การประกันภัยการขนสงสินคาระหวางประเทศ (Cargo Insurance) 

2.3.3 การประกันภัยการขนสงสินคาในประเทศ (Inland Transit Insurance) 

2.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เปนการประกันภัยแบบตางๆ ซึ่งไมจัดอยูในการประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง หรือการประกันภัยรถยนต เชน 

2.4.1 การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance หรือ Industrial All 
Risks Insurance) คุมครองทรัพยสินที่เอาประกันภัย เชน อาคาร โกดัง 
โรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ ฯลฯ สําหรับความสูญเสียหรือเสียหายตอ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวจากอุบัติเหตุ ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ไมไดระบุ
ยกเวนไวในกรมธรรม 

2.4.2 การประกันภัยเจาบาน (Householder’s Insurance) เปนการประกันภัยที่มี
จุดประสงคเพ่ือใหความคุมครองตอผูเปนเจาของอาคาร ประเภทบานอยู
อาศัย ฯลฯ ใหไดรับความคุมครองหลายอยางในกรมธรรมเดียว 

2.4.3 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) คุมครองความสูญเสียหรือ
ความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 

2.4.4 การประกันภัยสําหรับเงิน (Money Insurance) คุมครองความสูญเสียของ
เงินเดือน และ/หรือ คาจาง เงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทํางาน 
เงินภายในตูนิรภัย หรือหองนิรภัย นอกเวลาทํางาน เงินภายนอกสถานที่
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2.4.5 การประกันภัยความซื่อสัตย (Fidelity Guarantee Insurance) คุมครอง
ความเสียหายทางการเงิน เน่ืองจากการทุจริตของพนักงาน หรือลูกจางของ
ผูเอาประกันภัย 

2.4.6 การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance) คุมครองความเสียหายตอ
กระจกที่ติดตั้งอยูในอาคาร เน่ืองจากภัยทุกชนิดที่มิไดระบุยกเวน 

2.4.7 การประกันภัยแผนปายโฆษณา (Neon Sign Insurance) คุมครองแผน
ปายโฆษณาที่ติดตั้งอยูบนถนนหรือบนตึกสูง ซึ่งไดรับความเสียหายจากไฟ
ไหม ภัยธรรมชาติ และภัยอ่ืนๆ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายตอ
บุคคลภายนอก 

2.4.8 การประกันภัยเพ่ือชดเชยผูเลนกอลฟ (Golfer’s Indemnity Insurance) 
คุมครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะเลนกอลฟ ซอม หรือ
ฝกหัด ทําใหผูเอาประกันภัยบาทเจ็บ เสียชีวิต หรืออุปกรณเสียหาย 
รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

2.4.9 การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) คุมครองความเสียหายที่เกิดกับ
พืชผลทางการเกษตรที่รับประกันภัยไว อันเกิดจากภัยธรรมชาติ 

2.4.10 การประกันภัยปศุสัตว (Livestock Insurance) คุมครองการเสียชีวิตของปศุ
สัตวที่รับประกันภัยไว 

2.4.11 การประกันภัยทางวิศวกรรม (Engineering Insurance) 
(1) การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผูรับเหมากอสราง 
(2) การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผูรับเหมาติดตั้งเครื่องจักร 
(3) การประกันภัยเครื่องจักรชํารุดเสียหาย 
(4) การประกันภัยเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

3. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) หมายถึง การประกันที่
เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ที่เกิดจากการประมาทเลินเลอของผูเอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว 
หรือลูกจางของผูเอาประกันภัยที่ทําใหบุคคลอ่ืนเสียชีวิต บาทเจ็บ หรือทรัพยสินเสียหาย ซึ่งสามารถ
แบงประเภทการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายได ดังนี้ 

3.1 การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

3.2 การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability Insurance) 
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3.3 การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ (Professional Liability 
Insurance) 

3.4 การประกันภัยเงินทดแทนคนงาน (Worker’s Compensation Insurance) 

3.5 การประกันภัยความรับผิดของนายจาง (Employer’s Liability Insurance) 

3.6 การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ (Directors and Officers 
Liability Insurance) 

3.7 การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance) 

การคํานวณเบ้ียประกันภัย (Premium) 

หลักในการคํานวณเบี้ยประกันภัยมีความสําคัญตอบริษัทประกันภัยมาก คือเบี้ยประกันภัย
ทําใหบริษัทดํารงอยูได การกําหนดเบ้ียประกันโดยทั่วไปคิดเชนเดียวกับการกําหนดราคาสินคา โดย
ถือหลักอุปสงค และอุปทานของตลาด กลาวคือ บริษัทจะไมกําหนดเบี้ยใหต่ํากวาตนทุนของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท เพ่ือคุมครองภัยนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งรวมถึงความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นตามปกติ และความเสียหายที่เรียกวามหันตภัยดวย 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย (2549: 28) ไดอธิบายไววา เบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ประกันภัยคํานวณเก็บจากผูเอาประกันภัย โดยปกติแลวจะประกอบดวย  

1) ความเสียหายแทจริงที่คาดคะเนตามสถิติ 
2) คาใชจายในการบริหารงานบริษัทประกันภัย 
3) เงินสํารองสําหรับความเสียหายที่คาดไมถึง 

สูตรคํานวณเบ้ียประกันภัย 

บริษัทประกันภัยมีสูตรที่ใชในกาคํานวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ 

เบี้ยประกันภัย = (P x C) + E + L 

เม่ือ P แทน  Probability  หมายถึง ความเปนไปไดของการเกิดวินาศภัย 

 C แทน  Cost of Loss  หมายถึง จํานวนความเสียหายโดยเฉลี่ย เม่ือเกิดวินาศ
ภัยแตละครั้ง 

 E แทน  Expense  หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทประกัน
วินาศภัย ซึ่งรวมถึงเงินที่จายคาบําเหน็จแกตัวแทนนายหนาตางๆ 

 L แทน  Loss Reserve  หมายถึง สวนที่บริษัทประกันภัยไดบวกเผื่อไวเพ่ือ
ปองกันความผิดพลาดของสถิติ รวมทั้งสํารองฉุกเฉินในกรณีที่เกิด
มหันตภัยเปนคร้ังคราวจนทําใหความเสียหายแทจริงที่กําหนดตาม
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การดําเนินงานของบริษัทประกันภัย 

สากล ธนสัตยาวิบูล (2540: 279) ไดอธิบายเร่ืองการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยไววา 
บริษัทประกันภัย มีลักษณะโครงสรางการดําเนินงานที่คลายคลึงกับบริษัท โดยทั่วไป หนาที่
ดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทประกันภัยสามารถแบงไดเปน 

1. หนาที่หลัก :  เก่ียวของกับการประกันภัยโดยตรง ไดแก 
1) การพิจารณารับประกันภัย (Underwriting)  เปนการคัดเลือกภัยและประเภท

ของผูขอเอาประกันภัยวาจะรับหรือปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย เพ่ือใหพอมี
กําไรจากการรับประกันภัย โดยในบางครั้งผูพิจารณาจําเปนตองปฏิเสธเม่ือเห็น
วามีความเสี่ยงภัยสูงเกินกวาระดับที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัยได 

2) การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย (Ratemaking)  เปนการกําหนดราคาที่ผูขอ
เอาประกันภัยจะตองจายใหแกบริษัทประกันภัย การกําหนดราคาในการ
ประกันภัยแตกตางจากการกําหนดราคาสินคาประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากไม
สามารถทราบตนทุนที่แนนนอนได จึงจําเปนตองอาศัยการคํานวณจากสถิติ
การเกิดภัย และสถิติอ่ืนๆ ประกอบกัน 

3) การตลาด และการขาย (Production)  ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่การ
ใหบริการ โดยบริษัทสัญญาวาจะชดใชคาสินไหมใหแกผูรับประโยชนในกรณีที่
เกิดความเสียหายตามความคุมครองที่ระบุในสัญญา ดังน้ัน บริษัทประกันภัยจึง
จําเปนตองทําการวางแผนการตลาด การสงเสริมการจําหนาย ชองทางการ
จําหนาย และกําหนดราคาใหเหมาะสม เพ่ือรักษาสวนแบงตลาดของตนไว 
เน่ืองจาก ผูบริโภคจะมีความออนไหวตอการใหบริการมาก 

4) การชดใชคาสินไหม (Claim Settlement)  สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่บริษัท
ใหสัญญาผูเอาประกันภัยวา จะชดใชคาสินไหมในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
ตามที่ระบุคุมครองไวในสัญญาประกันภัยน้ันๆ ดังน้ัน งานดานการชดใชคา
สินไหม จึงมีความจําเปนไมนอยไปกวาการพิจารณารับประกันภัย เน่ืองจาก 
ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่การใหบริการ ซึ่งงานดานการชดใชคาสินไหมถึง
เปนงานดานการบริการเชนกัน 

5) การประกันภัยตอ (Reinsurance)  บริษัทประกันภัยเปนเหมือนผูเอาประกันภัย
ทั่วไปที่จะตองมีการกระจายความเสี่ยงภัยที่ตนรับไวออกไปสูผูรับประกันภัย
รายอ่ืน ใหอยูในระดับที่เหมาะสม กลาวคือ บริษัทประกันภัยจะตองมีการ
ประกันภัยตอเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยที่มีจํานวนเงินเอา
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2. หนาที่รอง :  สนับสนุนหนาที่หลักของการประกันภัย 
1) การบัญชี (Accounting)  บริษัทประกันภัยจําเปนตองมีฝายบัญชีเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัททั่วไป 
2) การประมวลผลขอมูล (Electronic data Processing)  ในการดําเนินงานของ

บริษัทประกันภัยในปจจุบันสวนใหญจะอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรในการ บันทึก
รายการตางๆ, เก็บขอมูล, วางแผนการตลาด และการคํานวณตางๆ เน่ืองจาก
การประกันภัยจะตองอาศัยขอมูล สถิติ เพ่ือใชประกอบการพิจารณารับ
ประกันภัย และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของบริษัทประกันภัยใหมากยิ่งขึ้น 

3) การลงทุน (Investment)  บริษัทประกันโดยทั่วไป ทั้งบริษัทประกันวินาศภัย
และบริษัทประกันชีวิต จะรับเบี้ยประกันภัยลวงหนาจากผูเอาประกันภัย และ
สามารถที่จะนําไปลงทุนเพ่ือหาผลประโยชนตอบแทนกอนการจายคาสินไหม
และคาใชจายในการดําเนินงาน ในการประกันวินาศภัยนั้น เปนสัญญาระยะสั้น
แบบปตอปเทาน้ัน จึงตองลงทุนระยะสั้นๆ เชน ลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน เงิน
ฝากธนาคาร เพ่ือรักษาสภาพคลองใหมากพอในกรณีที่จําเปนตองจายคา
สินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัย โดยทั่วไป ผลการลงทุนจะสะทอนกลับใน
อัตราเบ้ียประกันภัยที่บริษัทจะคิดจากผูเอาประกันภัยแตละราย เน่ืองจาก
บริษัทจะคํานวณเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ต่ําลงหากผลตอบแทนจากการลงทุน
เปนที่นาพอใจแลว ทั้งน้ี การลงทุนของบริษัทประกันภัยจะตองอยูภายใต
ประกาศกระทรวงพาณิชย 

4) นิติการ (Legal Services)  การชดใชคาสินไหมแกผูเสียหายมักเกิดปญหาที่ได
คาดคิด จึงจําเปนตองอาศัยนิติกรของบริษัทในการแกปญหากฎหมาย ให
คําปรึกษาแนะนําหรือทบทวนเง่ือนไขกรมธรรมตางๆ รวมถึงติดตามความ
เคลื่อนไหวดานกฎหมายตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท
ประกันภัย 

2. ทฤษฎีและหลักพื้นฐานเก่ียวกับการประกันภัย 

สุธรรม พงศสําราญ และคณะ (2539: 19) ไดใหทฤษฎีที่เก่ียวกับการประกันภัยไว 3 เร่ือง 
คือ 

1. ทฤษฎีความนาจะเปน (Theory of Probability) เปนทฤษฎีพ้ืนฐานที่บริษัทประกันภัย
นําไปใชเปนคาประมาณในการคํานวณเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัย โดย
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n
aP =  

 โดยกําหนดวา 
  P แทน สิ่งที่นาจะเกิดขึ้นไดมีอยูเทาไร 
  a แทน จํานวนเหตุการณที่เราคาดวาจะเกิดขึ้นได 
  n แทน จํานวนเหตุการณที่มีทั้งหมดมีอะไรบาง 

2. กฎวาดวยจํานวนมาก (Law of large number) เปนหลักก่ึงเศรษฐศาสตรและ
ประสบการณ กลาวคือ การคาดคะเนหรือการคํานวณโอกาสของความนาจะเปนจะมีความนาเชื่อถือ
สูงขึ้น หากจํานวนของตัวอยาง(ขอมูล) ที่ใชในการพยากรณนั้นมีมากขึ้น ดังนั้น หากเพ่ิมจํานวนของ
วัตถุที่รวมเสี่ยงภัย หรือ วัตถุที่เอาประกันมากขึ้นแลว คาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจริง จะเทากับคา
ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นได หรือมีความนาจะเปนที่จะเกิดความเสียหาย จะแมนยําหรือ
ถูกตองมากขึ้น จึงเปนประโยชนสําหรับการคํานวณเบี้ยประกันภัยแตละประเภท กลาวคือ การเส่ียง
ภัยจะลดลง ถาจํานวนวัตถุที่มีสวนในเหตุการณเสี่ยงภัยมากขึ้น 

3. การควบคุมเร่ืองการเงิน (สุธรรม พงศสําราญ และคณะ , 2539: 20) เพ่ือที่ใหบริษัท
ประกันภัยดําเนินการอยูอยางถาวร มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง รัฐบาลจะควบคุมกองทุนของบริษัท
อยูเสมอ และกําหนดอัตราที่บริษัทจะสามารถรับประกันภัยได เชน 10 จากทุนที่ชําระแลวและ
กองทุน สวนที่เกินกวาน้ันใหประกันตอ (reinsurance) ใหกับบริษัทอ่ืน 

ณิชากมล ตันติวณิชชานนท (2548: 2-39) ไดใหทฤษฎีที่เก่ียวกับการประกันภัยไว 4 เร่ือง 
ซึ่ง 3 เรื่องแรกเหมือนของสุธรรม พงศสําราญ และคณะ สวนอีก 1 เรื่อง คือ 

4. กฎของการเฉลี่ย (Law of average) เปนหลักสําคัญในการประกันภัย เน่ืองจากการ
ประกันภัยเปนแผนเฉลี่ยความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นระหวางผูรวมเสี่ยงภัย หรือผูเอาประกันภัย
ดวยกันในรูปของเบี้ยประกันภัย กรณีกลุมของผูเอาประกันภัยมีมาก ความเสี่ยงจะถูกเฉลี่ยให
นอยลง ทําใหคาเบี้ยประกันภัยมีอัตราต่ําลง และทําใหการดําเนินงานประกันภัยเปนไปดวยดี ในทาง
ตรงกันขาม ถากลุมของผูเอาประกันภัยมีนอย ความเสี่ยงภัยจะถูกเฉลี่ยใหมากข้ึน ทําใหคาเบี้ย
ประกันภัยมีอัตราสูงขึ้น และทําใหการดําเนินงานการประกันภัยไปไดยาก  

หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกันภัยประกอบดวย 6 ขอ (ที่มา : http://tsl.tsu.ac.th) 

1) หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย (Principle of Insurable interest) สวนไดเสียใน
ทรัพยสินที่อาจเอาประกันได กลาวคือ ผูเอาประกันภัยจะตองมีกรรมสิทธิ์ สิทธิประโยชน หรือ ความ
รับผิดตามกฎหมาย ในวัตถุที่เอาประกันภัย ขณะที่ทําสัญญาประกันภัย สวนการประกันภัยการ
ขนสงทางทะเล ดู ณ ขณะเกิดความเสียหาย (At the time of loss) 
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มาตรา 863  อันสัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่
ประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด 

กลาวโดยสรุป : ผูมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัย คือ ผูที่จะไดรับประโยชนจากการที่
ทรัพยสินน้ันคงสภาพเดิม หรือจะไดรับความเสียหายจากการที่ทรัพยสินน้ันถูกทําลาย 

2) หลักสุจริตอยางยิ่ง (Principle of Utmost good faith) หมายถึง การที่ผูเอาประกันภัย 
และผูรับประกันภัยมีความสุจริตใจตอกัน ในขณะที่เขาทําสัญญา กลาวคือ จะตองเปดเผยขอความ
จริง ไมแถลงขอความเท็จ และปฏิบัติตามคํารับรอง 

สาระสําคัญที่ถือวาปฏิบัติตามหลักสุจริตอยางยิ่ง มี 3 ประการ คือ  
- การเปดเผยขอความจริง (Representations) 
- การไมแถลงขอความเท็จ (Non-Misrepresentations) 
- การปฏิบัติตามรับรอง (Warranty) คือ ขอความในสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตกลงจะ

กระทําการอยางใดอยางหน่ึงหรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง อันกระทบความ
เสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย 

3) หลักชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) หมายถึง การที่มีความเสียหาย
เกิดขึ้นอันเปนผลโดยตรงจากภัยที่ไดรับประกันภัยไว ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูมีสิทธิรับคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง วิธีการชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามหลัก (Methods of Indemnity) 

- การชดใชเปนตัวเงินสด (Cash payment) 
- การซอมแซม (Repair) 
- การจัดหาทรัพยสินมาทดแทน (Replacement) 
- การทําใหกลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) 

4) หลักการรับชวงสิทธิ์ (Principle of Subrogation) หมายถึง หลักที่กําหนดวาผูรับ
ประกันภัยสามารถรับชวงสิทธิ์ทั้งปวงของผูเอาประกันภัยที่จะเรียกรองจากบุคคลภายนอกผู
กอใหเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย เม่ือผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนตาม
ความเปนจริงใหแกผูเอาประกันภัย และความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันตองเปนการกระทําของมนุษยซึ่ง
เปนบุคคลภายนอก สวนการประมาทเลินเลอของผูเอาประกันภัย หรือ ผูรับประกันภัย ภัยจาก
ธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย) ผูรับประกันไมสามารถรับชวงสิทธิได 

การประกันภัยที่จะใชหลักการรับชวงสิทธิได  มีลักษณะทั้ง 3 ประการ คือ  
- เปนวินาศภัย 
- เปนวินาศภัยที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก 
- ผูรับประกันภัยไดจายคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแลว  
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วัตถุประสงคของการรับชวงสิทธ ิ เพ่ือ  
- เพ่ือปองกันการแสวงหากําไรของผูเอาประกันภัย ซึ่งอาจรับผลประโยชนทั้ง 2 ทาง 

คือ จากผูที่รับประกันภัยและจากผูกอความเสียหาย  
- เพ่ือใหบุคคลผูกอความเสียหายรับผิดชอบตอความเสียหายที่ไดกอน้ัน  

5) หลักการเฉลี่ย หรือรวมชดใชคาสินไหมทดแทน (Contribution Principle) เม่ือเกิดความ
เสียหาย แมวาผูเอาประกันภัยจะประกันภัยเกินมูลคาสวนไดเสีย หรือ เอาประกันภัยจากผูรับ
ประกันภัยหลายราย ซึ่งทําใหจํานวนเงินเกินกวามูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น ผูเอาประกันภัยจะ
ไดรับการชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยผูรับประกันภัยจะเฉลี่ยชดใชคาเสียหายดังกลาวตาม
อัตราสวน 

หลักการเฉลี่ยจะใชเม่ือเกิดกรณี ดังตอไปน้ี 
- มีกรมธรรม 2 หรือมากกวา 2 ฉบับ (Two or more policies of indemnity exist ) 
- ทุกกรมธรรมรับประกันจากผูมีสวนไดเสียเดียวกัน (Cover Same Common 

Interest) 
- รับประกันในวัตถุที่เอาประกันเดียวกัน (Same common Subject- Matter) 
- ทุกกรมธรรมรับประกันในภัยภัยเดียวกัน (Same common Peril) 
- ทุกกรมธรรมที่คุมครอง มีอายุคุมครองอยู (Liable for the Loss) 

วิธีการรวมชดใชคาสินไหมทดแทนทําได 3 วิธี คือ  
- ตามอัตราสวน (Prorate) 
- จายเปนจํานวนเงินเทาๆ กัน (equal share) วิธีนี้ตองระบุในสัญญาโดยผูรับ

ประกันภัยแตละรายจะชดใชคาเสียหายใหเทาๆ กัน แตไมเกินตามกรมธรรมที่ระบุ
ไวในแตละฉบับ 

- จายแบบสืบเน่ืองเปนลําดับ วิธีนี้ใชในกรณีการทําสัญญาประกันภัยตั้งแต 2 ราย
ขึ้นไป โดยมิไดกระทําในวันเดียวกัน จะกําหนดใหผูรับประกันภัยลําดับแรก ชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกอน ถาไมสามารถชดใชหมด ผูรับประกันภัยรายตอมาจึง
เปนผูชดใช 

6) หลักสาเหตุใกลชิด (Proximate cause) หมายถึง หลักที่กําหนดใหผูรับประกันภัย 
จะตองชดใชคาสินไหมอันเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใกลชิดกับภัยที่ทําประกันภัยไว 
สาเหตุความใกลชิด คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นน้ันตอเน่ืองไมขาดตอน และเปนผลโดยตรงจากภัยที่ระบุ
ไวในสัญญาประกันภัยแลว 
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ภาคผนวก  ข 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ภาคผนวก  ข 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลดานฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

ดานที่ 1 : ผลการวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง(Capacity) และ
การประกันภัยตอ (Reinsurance)  พิจารณาจากอัตราสวน 3 อัตราสวน 

ตาราง 11  อัตราสวนผลการวิเคราะหดานความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไวเอง(Capacity) 
และการประกันภัยตอ (Reinsurance) 

หนวย : รอยละ 

1)  อัตราสวนการรับเสี่ยงภัยตอเงินกองทุน (Kenney Ratio : KNR) 
1.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 309.47 222.29 184.66 199.87 216.91 200.44 140.52 340.26 
 ขนาดกลาง 176.38 211.78 149.49 125.11 277.77 198.12 279.23 389.55 
 ขนาดเล็ก 237.71 169.31 170.50 198.03 203.40 159.02 56.74 147.35 

1.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 41.65 46.66 37.17 43.60 47.78 49.80 46.91 69.45 
 ขนาดกลาง 143.00 131.02 133.50 157.31 142.33 159.01 130.23 115.51 
 ขนาดเล็ก 81.86 47.57 35.11 43.28 38.89 73.71 58.55 102.19 

 

2)  อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Retention Ratio : RTR) 
2.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 77.15 76.12 80.68 80.19 77.94 79.55 78.55 80.01 
 ขนาดกลาง 70.40 66.72 71.06 78.41 75.26 73.31 72.78 74.49 
 ขนาดเล็ก 82.05 84.53 72.21 72.87 74.27 74.25 75.60 80.73 

2.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 37.35 38.19 41.64 41.95 38.49 43.22 44.27 46.85 
 ขนาดกลาง 41.49 34.46 39.10 47.98 48.05 47.86 44.08 45.67 
 ขนาดเล็ก 44.56 46.65 32.24 50.41 49.78 52.11 47.22 57.80 
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ตาราง 11  (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

3)  อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ(Change in Net Written Premium : CNWP)
3.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 3.81 -15.02 2.91 4.50 4.96 13.80 18.54 18.87 
 ขนาดกลาง -5.10 -10.23 25.62 117.36 18.13 9.19 47.35 23.06 
 ขนาดเล็ก -1.77 18.89 17.94 31.94 16.67 40.03 39.13 39.85 

3.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 16.36 3.60 -3.78 12.12 10.71 20.08 22.48 31.40 
 ขนาดกลาง -10.34 11.54 3.90 55.76 11.31 24.41 -8.33 -12.35 
 ขนาดเล็ก 4.21 193.40 -11.89 9.88 15.51 40.15 44.58 42.52 
 

ดานที่ 2 : ผลการวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity)  พิจารณาจากอัตราสวน 13 อัตราสวน 

ตาราง 12  อัตราสวนผลการวิเคราะหดานความสามารถในการทํากําไรและการประกอบธุรกิจ 
(Profitability & Activity) 

หนวย : รอยละ 

1)  อัตราสวนกําไรสุทธติอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธ ิ(Net Profit on Net Earning 
Premium : RONEP) 
1.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 1.51 14.86 9.67 14.15 9.04 12.87 13.81 13.48 
 ขนาดกลาง 24.73 37.87 18.33 -4.57 -3.77 -6.06 -0.02 3.50 
 ขนาดเล็ก 5.34 6.43 20.24 13.46 3.41 0.48 6.88 -0.85 

1.2 ) บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 49.74 57.08 43.72 38.92 38.81 38.37 40.14 25.21 
 ขนาดกลาง -3.32 23.03 15.35 9.55 13.79 19.44 28.95 16.96 
 ขนาดเล็ก 39.11 121.73 34.14 48.33 19.10 57.96 36.11 -0.30 
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ตาราง 12  (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

2)  อัตราผลตอบแทนตอผูถอืหุน (Return on Equity : ROE) 
2.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.38 -2.73 1.89 17.66 2.71 11.40 3.23 11.05 
 ขนาดกลาง 18.21 0.50 8.16 2.88 5.00 -6.84 -2.04 -7.07 
 ขนาดเล็ก -3.31 2.96 -12.89 2.23 4.88 4.97 -7.23 8.40 

2.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 15.27 15.26 11.44 11.43 12.56 11.86 11.68 14.15 
 ขนาดกลาง -4.51 30.36 20.39 12.25 19.90 29.31 39.65 20.62 
 ขนาดเล็ก 12.54 13.67 6.31 5.72 6.59 -1.82 13.15 4.05 

 

3)  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA) 
3.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 1.65 1.58 -2.37 4.76 1.94 3.66 3.09 4.05 
 ขนาดกลาง 2.83 2.18 3.28 -3.04 -4.21 -3.92 -0.23 0.71 
 ขนาดเล็ก 0.96 0.99 -2.20 1.05 0.57 -4.00 0.43 -1.85 

3.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 8.82 8.34 6.60 6.44 6.62 5.84 6.27 5.53 
 ขนาดกลาง -0.69 5.62 3.88 2.76 4.84 6.45 10.34 5.21 
 ขนาดเล็ก 5.37 6.95 4.02 3.45 5.39 1.73 2.77 0.77 

 

4)  อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัยตอเบี้ยประกนัภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Net 
Underwriting Profit on Net Earned Premium : NUP) 
4.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 9.10 7.79 7.78 10.45 3.44 11.70 9.06 13.39 
 ขนาดกลาง 12.85 -52.80 -11.34 -2.30 -3.77 -1.25 -6.30 1.94 
 ขนาดเล็ก 8.71 -54.38 -5.62 4.09 -16.73 -13.21 -2.68 -8.44 

4.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 50.42 49.72 40.64 48.10 42.33 32.42 25.33 48.88 
 ขนาดกลาง -7.89 -1.28 9.22 13.34 20.30 25.22 19.90 28.43 
 ขนาดเล็ก 51.15 -32.26 -1.73 45.29 16.30 -11.06 14.63 -35.44 
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ตาราง 12  (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

5)  อัตราสวนกําไรจากการรับประกันภัย (Underwriting Profit Margin : UPM) 
5.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 14.49 16.64 10.55 18.34 13.72 18.60 18.02 14.96 
 ขนาดกลาง 23.84 -60.53 -13.11 -4.69 -3.41 -4.60 -2.61 3.11 
 ขนาดเล็ก 12.28 -60.00 -16.52 2.25 -2.05 -3.03 0.65 -5.12 

5.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 19.53 13.45 20.84 27.75 26.15 14.68 17.47 22.88 
 ขนาดกลาง -30.11 -10.15 0.17 -0.40 7.57 11.94 15.54 10.65 
 ขนาดเล็ก 64.73 -92.85 -51.34 -56.37 -22.63 -22.05 -0.62 -83.33 
 

6)  อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) 
6.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 9.88 10.68 5.77 4.42 4.33 4.05 4.18 3.62 
 ขนาดกลาง 9.45 12.03 6.85 5.55 4.07 3.63 4.85 2.96 
 ขนาดเล็ก 9.96 14.52 8.56 6.36 6.17 4.32 3.85 3.53 

6.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 9.63 11.58 5.20 3.81 3.77 3.78 3.20 2.76 
 ขนาดกลาง 10.02 12.89 6.48 6.14 4.58 3.78 3.32 2.95 
 ขนาดเล็ก 9.29 11.56 6.88 4.85 4.39 3.68 3.50 3.23 
 

7)  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธติอเบี้ยประกนัภัยรับสุทธ ิ(Net Investment Profit on 
Net Written Premium : IP) 
7.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 18.64 22.68 11.89 8.74 7.46 7.40 8.63 6.69 
 ขนาดกลาง 45.10 45.00 17.17 7.62 5.99 5.23 6.55 3.94 
 ขนาดเล็ก 18.94 48.47 27.53 15.45 12.40 14.53 7.99 6.45 

7.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 43.52 51.36 25.20 16.77 16.15 15.15 12.08 8.87 
 ขนาดกลาง 25.39 31.86 12.93 7.58 6.77 5.79 6.14 6.37 
 ขนาดเล็ก 72.81 86.87 58.08 47.25 30.89 30.47 24.63 24.16 
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ตาราง 12  (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

8  อัตราสวนเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน (Change in Capital fund : CCF) 
8.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ -10.80 23.98 -5.40 -9.73 -38.04 -18.97 26.16 -28.38 
 ขนาดกลาง 8.67 23.93 -20.35 -73.86 13.11 -15.27 22.83 -7.40 
 ขนาดเล็ก -24.40 45.84 -2.68 -45.33 -4.74 -6.64 4.94 -22.11 

8.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.74 3.47 13.20 -2.22 4.57 7.71 18.86 -11.41 
 ขนาดกลาง -9.86 21.73 1.97 32.19 -107.16 11.35 11.93 -1.18 
 ขนาดเล็ก 2.41 21.35 -1.26 -7.14 -12.77 0.72 -1.06 -5.74 
 

9)  อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทน คาจางและคาบําเหน็จ และคาใชจายในการดําเนินงาน
(Combined Ratio) 
9.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 85.51 83.36 89.45 81.66 86.28 81.40 81.98 85.04 
 ขนาดกลาง 84.51 160.53 113.11 104.69 103.41 104.60 102.61 96.89 
 ขนาดเล็ก 96.39 160.00 116.52 97.75 102.05 109.26 109.97 105.12 

9.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 80.47 86.55 79.16 72.25 73.85 85.32 82.53 77.12 
 ขนาดกลาง 130.11 110.15 99.83 100.40 92.43 88.06 84.46 89.35 
 ขนาดเล็ก 89.41 192.85 151.34 192.38 122.63 122.05 135.83 183.33 
 

10)  อัตราสวนคาสินไหมที่เกิดขึ้นสุทธทิัง้หมดตอเบี้ยประกันภัยที่ถอืเปนรายไดสุทธิ (Loss 
Ratio on Earning Premium : LR) 

10.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 59.89 59.33 58.21 53.06 57.36 54.55 55.97 57.24 
 ขนาดกลาง 55.59 58.15 50.46 56.90 59.60 64.97 60.16 58.93 
 ขนาดเล็ก 51.08 88.82 58.00 42.77 50.76 38.03 52.33 52.33 

10.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 38.04 43.80 39.10 31.62 36.00 42.82 40.69 42.03 
 ขนาดกลาง 76.65 58.20 45.66 51.25 51.28 47.12 41.17 41.71 
 ขนาดเล็ก 28.34 50.86 41.99 46.96 31.79 43.20 37.19 41.90 
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ตาราง 12  (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

11)  อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย (Underwriting Expenses Ratio : UER) 
11.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 25.49 30.62 30.36 28.28 27.60 24.94 24.62 25.86 
 ขนาดกลาง 86.39 66.67 49.74 39.64 41.74 37.08 37.17 36.70 
 ขนาดเล็ก 63.41 73.39 58.78 50.38 48.42 45.18 47.56 44.21 

11.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 41.12 39.91 38.64 37.22 37.85 35.88 35.02 31.68 
 ขนาดกลาง 50.83 52.26 53.89 40.11 41.73 38.82 45.54 50.13 
 ขนาดเล็ก 134.42 79.12 102.60 89.07 99.75 60.95 74.59 113.60 
 

12)  อัตราสวนคาจางและคาบําเหน็จสุทธิตอเบีย้ประกนัภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Commission 
& Brokerage Ratio on Net Earned Premium : CBR) 

12.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 5.64 4.22 7.41 8.20 7.96 8.80 8.65 7.73 
 ขนาดกลาง 1.21 -5.56 1.16 6.92 5.60 4.51 9.47 8.40 
 ขนาดเล็ก 18.15 -8.13 4.39 0.89 7.01 7.19 1.62 6.81 

12.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ -31.43 -31.08 -23.21 -18.68 -14.16 -10.51 -3.01 2.98 
 ขนาดกลาง -18.88 -15.84 -14.99 -6.24 -8.71 -13.10 -8.68 -11.36 
 ขนาดเล็ก 2.02 -17.58 -31.32 -14.48 -23.67 -5.01 -23.91 -46.98 
 

13)  อัตราคาใชจายดําเนินงานตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ (Operating Expenses 
Ratio on Net Earned Premium : OER) 

13.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 25.61 29.17 31.24 28.59 28.91 26.85 26.00 27.80 
 ขนาดกลาง 28.93 102.39 62.66 47.79 43.81 39.63 42.44 37.95 
 ขนาดเล็ก 42.27 113.86 56.93 46.59 51.94 48.24 47.16 52.79 

13.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 42.42 42.75 40.06 40.63 37.85 42.51 41.84 35.10 
 ขนาดกลาง 53.46 51.94 54.17 49.15 41.16 40.95 43.29 47.65 
 ขนาดเล็ก 10.77 235.24 110.52 85.03 83.22 73.21 99.58 141.43 
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ดานที่ 3 : ผลการวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคา
สินไหม  พิจารณาจากอัตราสวน 2 อัตราสวน 

ตาราง 13  อัตราสวนผลการวิเคราะหดานสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการจายคา
สินไหม 

หนวย : รอยละ 

1)  อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio : LQR) 
1.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 76.13 116.21 102.70 82.23 65.53 63.91 48.34 41.42 
 ขนาดกลาง 184.36 166.67 163.97 97.57 72.44 37.38 32.25 33.68 
 ขนาดเล็ก 103.49 185.87 142.74 125.09 117.00 112.15 96.05 85.79 

1.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 260.22 444.22 420.16 347.27 332.04 208.05 95.40 54.19 
 ขนาดกลาง 174.37 246.95 226.63 170.50 76.10 89.56 91.24 72.04 
 ขนาดเล็ก 260.40 397.32 401.15 331.78 335.19 297.99 220.17 196.32 

 

2)  อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยสภาพคลอง (Current Liability on Liquidity 
Assets : CLOLA) 
2.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 96.66 88.29 125.54 123.26 149.98 106.49 202.18 209.30 
 ขนาดกลาง 155.76 109.10 95.32 72.84 194.51 203.78 234.31 159.42 
 ขนาดเล็ก 122.74 100.62 101.03 96.21 125.94 67.53 123.97 141.58 

2.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 128.28 54.27 57.26 76.22 154.83 149.05 260.55 241.20 
 ขนาดกลาง 125.05 94.48 109.28 97.43 238.98 255.96 251.80 316.81 
 ขนาดเล็ก 59.18 44.32 59.65 56.65 104.84 66.77 64.18 98.48 
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ดานที่ 4 : ผลการวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve) พิจารณาจากอัตราสวน 5 
อัตราสวน 

ตาราง 14  อัตราสวนผลการวิเคราะหดานเงินสํารองตางๆ (Reserve) 

 หนวย : รอยละ 

1)  เงินสํารองเชิงเทคนคิ (Technical Reserved : TRS)∗ 
1.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 1,077,492 990,226 1,113,317 1,105,360 1,115,978 1,206,910 1,383,286 1,507,114 
 ขนาดกลาง 186,352 203,844 230,098 295,276 304,274 326,498 427,838 522,489 
 ขนาดเล็ก 100,275 100,036 106,671 118,983 133,030 140,394 151,390 150,506 

1.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 331,178 356,377 366,310 409,839 454,053 524,396 644,740 1,151,139 
 ขนาดกลาง 151,280 179,728 169,746 238,443 249,168 270,018 228,449 232,410 
 ขนาดเล็ก 76,348 81,275 31,303 39,272 38,455 48,064 51,667 63,675 

 

2)  อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนิคตอสินทรัพยสภาพคลอง (Technical Reserved on Liquidity 
Assets : TROLA) หนวย : รอยละ 
2.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 177.21 136.81 146.50 188.88 228.10 207.24 309.75 389.08 
 ขนาดกลาง 123.47 99.42 122.92 158.29 177.98 281.03 269.90 273.40 
 ขนาดเล็ก 139.59 84.92 109.76 128.37 148.48 146.74 158.52 149.97 

2.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 73.13 26.53 31.96 56.19 69.56 68.68 152.48 236.41 
 ขนาดกลาง 44.76 40.39 44.02 58.76 131.08 111.16 103.33 128.39 
 ขนาดเล็ก 35.55 30.83 20.84 26.13 31.24 33.10 35.43 52.28 

 

                                                 
∗ หนวย : พันบาท 
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ตาราง 14  (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

3)  อัตราสวนเงินสํารองเชิงเทคนิคตอเงินกองทุน (Technical Reserved on Capital Fund : 
TROCF) 
3.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 214.58 148.76 172.30 203.30 189.99 173.76 156.82 244.75 
 ขนาดกลาง 82.91 129.64 48.48 79.32 172.52 314.49 192.80 271.83 
 ขนาดเล็ก 121.10 96.40 100.57 113.40 162.12 169.02 91.17 111.79 

3.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 23.58 26.50 23.21 27.85 29.67 32.85 34.63 66.10 
 ขนาดกลาง 135.00 131.76 122.04 129.69 110.15 107.20 81.02 83.41 
 ขนาดเล็ก 40.79 29.21 19.68 29.26 29.39 51.99 31.18 63.39 
 

4)  อัตราสวนผลรวมของเงนิสํารองเชิงเทคนิคและเงินกองทุนตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ
(Technical Reserved and Capital Fund on Net Written Premium : TR&CF) 
4.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 128.37 171.42 162.91 161.48 206.35 197.00 204.10 176.31 
 ขนาดกลาง 152.97 199.99 194.99 199.00 175.60 156.19 155.65 147.84 
 ขนาดเล็ก 183.50 251.45 186.39 243.95 228.55 222.64 257.35 205.31 

4.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 384.83 403.98 450.14 406.05 399.66 378.75 365.36 301.34 
 ขนาดกลาง 164.34 176.88 166.32 146.01 147.65 130.30 139.00 158.79 
 ขนาดเล็ก 351.24 382.19 325.38 305.04 304.41 269.76 376.75 354.54 
 

5)  อัตราสวนผลรวมของเงนิสํารองคาสินไหมและคาสินไหมทดแทนคางจายตอเงินกองทุน 
(Losses Reserves and Unpaid Losses on Capital Fund : LRUL) 
5.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 108.41 78.45 81.62 126.69 109.76 92.12 80.06 106.76 
 ขนาดกลาง 110.76 67.41 27.44 13.59 57.98 112.42 75.04 137.34 
 ขนาดเล็ก 64.16 38.92 50.18 45.01 62.09 43.12 65.81 49.39 

5.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 8.30 11.52 8.44 10.41 11.07 14.14 12.45 32.38 
 ขนาดกลาง 60.32 40.35 31.67 31.90 33.11 30.01 20.89 28.94 
 ขนาดเล็ก 24.02 8.03 7.69 8.46 17.25 12.77 17.41 19.09 
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2.  ผลการวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะหสัดสวนการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย พิจารณาจาก
อัตราสวน 2 อัตราสวน 

ตาราง 15  อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  (Investment Assets on Total Assets) 

หนวย : รอยละ 

1)  อัตราสวนสินทรัพยลงทนุตอสินทรัพยรวม  (Investment Assets on Total Assets : 
IAOTA) 
1.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 54.83 56.57 56.45 56.30 56.53 59.31 61.90 63.34 
 ขนาดกลาง 55.14 53.67 57.75 57.10 56.55 58.96 55.57 55.22 
 ขนาดเล็ก 65.69 58.47 56.36 59.62 56.71 57.89 58.30 58.29 

1.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 77.10 76.38 77.95 80.03 71.02 72.19 77.86 72.79 
 ขนาดกลาง 59.15 61.42 39.39 52.14 56.57 61.09 61.04 66.03 
 ขนาดเล็ก 72.96 75.07 77.30 78.09 73.30 74.37 73.83 74.48 
 

ตาราง 16  สัดสวนการลงทุน (Investment Proportion : IVP) 

หนวย : รอยละ 

1)  สัดสวนการลงทุน ประเภทหลักทรัพยวางไวกับนายทะเบยีน 
1.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 2.19 1.95 2.46 2.54 2.40 2.26 1.83 2.05 
 ขนาดกลาง 5.58 5.41 5.97 4.48 4.04 3.35 3.03 2.73 
 ขนาดเล็ก 13.24 14.18 16.20 12.76 12.52 9.55 8.74 9.41 

1.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.83 0.77 0.75 0.72 0.70 0.59 0.51 0.51 
 ขนาดกลาง 3.25 3.09 4.87 4.69 2.66 2.00 2.12 1.92 
 ขนาดเล็ก 6.60 6.52 6.14 6.01 6.09 5.73 5.31 5.39 
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ตาราง 16  (ตอ) 

หนวย : รอยละ 

2)  สัดสวนการลงทุน ประเภทพันธบตัร 
2.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 2.76 5.04 9.77 13.93 13.37 13.23 14.75 20.40 
 ขนาดกลาง 7.21 8.97 7.32 15.42 23.08 19.96 19.02 13.92 
 ขนาดเล็ก 1.53 2.93 9.61 14.81 13.97 17.62 16.15 17.15 

2.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 1.70 2.51 5.99 22.92 12.16 6.16 15.88 13.46 
 ขนาดกลาง 10.63 9.57 18.43 11.61 39.45 57.49 58.47 57.73 
 ขนาดเล็ก 13.01 13.54 22.35 18.37 23.10 18.01 17.30 26.22 
 

3)  สัดสวนการลงทุน ประเภทตั๋วเงินคลงั 
3.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - 1.15 9.96 7.56 2.02 3.11 
 ขนาดกลาง - - - - 10.42 21.83 5.40 24.60 
 ขนาดเล็ก - - - - 14.35 - 3.45 13.47 

3.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - - 14.40 10.69 2.46 10.26 
 ขนาดกลาง - - - - 22.65 7.28 7.71 16.16 
 ขนาดเล็ก - - 9.86 2.71 8.41 28.93 - 25.28 
 

4)  สัดสวนการลงทุน ประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน-ตัว๋แลกเงิน 
4.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 25.54 16.02 15.19 15.56 13.43 12.58 14.25 10.67 
 ขนาดกลาง 28.31 15.97 13.11 14.43 12.56 18.72 23.65 17.68 
 ขนาดเล็ก 26.26 17.50 13.38 12.99 21.17 19.84 17.18 17.39 

4.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 39.29 19.87 12.79 12.94 19.79 21.09 19.19 17.24 
 ขนาดกลาง 8.97 - - 7.28 10.87 3.65 5.46 0.82 
 ขนาดเล็ก 19.63 11.63 14.86 8.86 13.05 15.10 20.94 16.26 
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ตาราง 16  (ตอ) 

หนวย : รอยละ 

5)  สัดสวนการลงทุน ประเภทบัตรภาษีของกระทรวงการคลัง 
5.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - - - - - - 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - - - - 

5.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - - - - - - 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - 0.03 - - - - - - 
 

6)  สัดสวนการลงทุน ประเภทหุนทุน 
6.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 11.98 10.93 11.89 10.36 12.24 13.17 26.34 25.41 
 ขนาดกลาง 13.79 10.12 12.25 11.64 9.96 8.31 9.73 13.12 
 ขนาดเล็ก 27.41 22.12 20.78 17.39 17.62 19.28 26.95 27.79 

6.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 8.49 9.27 8.74 5.27 6.59 9.37 18.91 19.58 
 ขนาดกลาง 6.14 2.17 2.36 1.53 1.30 1.05 0.79 1.67 
 ขนาดเล็ก 16.51 10.98 8.98 7.88 7.93 9.30 14.44 14.17 
 

7)  สัดสวนการลงทุน ประเภทหุนกู-หุนกูแปลสภาพ 
7.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 3.25 4.83 8.63 10.32 11.34 10.43 10.23 12.78 
 ขนาดกลาง 4.80 4.15 5.16 10.01 10.21 7.91 13.65 8.35 
 ขนาดเล็ก 4.52 6.27 11.95 13.70 15.14 12.63 12.89 10.44 

7.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 9.27 2.86 8.43 13.51 14.05 18.53 17.87 19.59 
 ขนาดกลาง 3.64 2.72 11.64 11.17 12.38 13.33 10.73 10.56 
 ขนาดเล็ก 0.86 2.34 6.80 11.44 12.59 11.98 12.58 11.99 
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ตาราง 16  (ตอ) 

หนวย : รอยละ 

8)  สัดสวนการลงทุน ประเภทหนวยลงทนุ 
8.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 4.39 4.44 12.82 17.50 17.77 20.24 18.81 17.09 
 ขนาดกลาง 3.47 1.77 7.52 7.35 10.65 15.89 17.31 14.55 
 ขนาดเล็ก 1.15 2.40 7.36 8.33 8.22 14.00 9.96 12.54 

8.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 1.51 2.06 6.06 6.97 18.56 11.83 12.52 9.50 
 ขนาดกลาง 0.50 0.39 0.79 0.94 0.76 0.24 - - 
 ขนาดเล็ก 1.95 0.44 3.71 3.51 3.54 8.02 7.65 10.44 
 

9)  สัดสวนการลงทุน ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ์การซ้ือหุนสามัญ-หุนกู-หนวยลงทุน 
9.1)  บริษัททีเ่นนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.02 0.04 0.47 0.19 0.36 0.35 0.31 0.38 
 ขนาดกลาง 0.07 0.06 0.47 0.12 0.80 0.73 0.26 0.24 
 ขนาดเล็ก 0.16 0.44 1.15 1.00 2.53 1.90 1.90 5.77 

9.2)  บริษัททีไ่มเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - 0.01 0.18 0.03 0.12 0.40 1.26 0.39 
 ขนาดกลาง 0.05 - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - 0.15 0.03 0.57 1.37 0.02 0.02 
 

10)  สัดสวนการลงทุน ประเภทเงินใหกูยืม โดยมีทรัพยสินทําจํานองเปนประกัน 
10.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 4.86 4.83 4.46 4.53 4.33 5.05 3.58 4.97 
 ขนาดกลาง 17.61 19.98 14.59 27.28 22.12 18.69 23.37 19.04 
 ขนาดเล็ก 18.66 8.33 9.07 16.54 12.55 7.62 4.38 5.14 

10.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 1.68 2.15 1.49 1.28 1.18 1.48 1.10 0.97 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก 2.16 2.12 1.76 1.08 0.31 0.59 0.73 0.95 
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ตาราง 16  (ตอ) 

หนวย : รอยละ 

11)  สัดสวนการลงทุน ประเภทเงินใหกูยมื โดยมีหลักทรัพยเปนประกัน 
11.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.11 - 0.48 - - - - - 
 ขนาดกลาง - - - 0.06 - - - - 
 ขนาดเล็ก - 0.21 0.11 0.01 - - - - 

11.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 1.18 1.93 2.11 1.88 1.60 - - - 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - - - - 
 

12)  สัดสวนการลงทุน ประเภทเงินใหกูยมื โดยมีธนาคารพาณิชยค้ําประกัน 
12.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - - 0.32 1.78 1.23 2.38 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - - - 11.50 

12.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - - - - - - 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - - - - 
 

13)  สัดสวนการลงทุน ประเภทเงินใหกูยมื โดยมีบุคคลค้ําประกัน 
13.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.22 0.16 0.11 0.11 0.08 0.07 0.05 0.06 
 ขนาดกลาง 0.84 0.93 0.57 0.45 0.33 0.19 0.24 0.10 
 ขนาดเล็ก 0.60 0.53 0.68 0.58 0.38 0.42 0.51 0.39 

13.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.09 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.11 
 ขนาดกลาง 0.03 0.04 0.07 0.12 0.05 0.08 0.09 0.11 
 ขนาดเล็ก 0.08 0.06 0.04 0.10 0.08 0.05 0.11 0.19 
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ตาราง 16  (ตอ) 

หนวย : รอยละ 

14)  สัดสวนการลงทุน ประเภทเงินลงทุนใหเชาซ้ือรถ 
14.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.53 0.45 0.53 1.16 1.88 1.93 1.97 2.57 
 ขนาดกลาง - 0.77 0.60 0.41 0.29 0.08 - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - 3.31 11.72 17.27 

14.2  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - - - - - - 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - 1.47 0.95 0.56 
 

15)  สัดสวนการลงทุน ประเภทเงินลงทุนใหเชาทรัพยสนิแบบลิสซิ่ง 
15.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 0.08 0.08 0.05 - - - - - 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - - - - 

15.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - - - - - - 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - - - - 
 

16)  สัดสวนการลงทุน ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
16.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 52.66 60.22 48.61 43.31 36.55 35.98 24.11 17.37 
 ขนาดกลาง 57.02 58.91 55.63 39.70 35.19 28.97 24.24 21.42 
 ขนาดเล็ก 40.69 54.17 40.45 35.81 31.59 31.48 28.87 26.10 

16.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ 40.40 67.84 60.52 47.00 35.39 30.54 14.88 9.03 
 ขนาดกลาง 66.78 82.02 61.85 62.66 9.88 14.88 14.63 11.03 
 ขนาดเล็ก 69.63 71.09 58.79 57.31 57.37 50.59 50.21 49.07 
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ตาราง 16  (ตอ) 

หนวย : รอยละ 

17)  สัดสวนการลงทุน ประเภทเงินฝากบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
17.1)  บริษัทที่เนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - 1.06 1.28 1.15 - 43.41 
 ขนาดกลาง - 15.82 - - - 2.63 - 10.98 
 ขนาดเล็ก 49.90 - - - 4.10 1.46 - 1.42 

17.2)  บริษัทที่ไมเนนการประกันภัยรถยนต 
 กลุม 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

 ขนาดใหญ - - - - - - - 19.26 
 ขนาดกลาง - - - - - - - - 
 ขนาดเล็ก - - - - - - - 1.19 
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