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บทคัดย่อ 
 
        การศึกษาคุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิต ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงินของ
บริษัทประกันชีวิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2552 มาศึกษาและวิเคราะห์ ทั้งนี้จากข้อมูลของงบ
การเงินที่รวบรวมได้นั้น ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตซึ่งมีทั้งหมด 20 บริษัท (ไม่รวม
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด บริษัท ธนชาติ ประกันชีวิต บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย 
จ ากัด และบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ 
และกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก โดยใช้สินทรัพย์รวมเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง จากนั้นวิเคราะห์งบการเงิน
ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 5 ด้าน 13 อัตราส่วน ได้แก่ ด้านความสามารถในการท าก าไร ด้าน
การเสี่ยงภัย ด้านสภาพคล่อง ด้านการประกันภัยต่อ และคุณภาพก าไร 
        วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของ
บริษัทประกันชีวิต และเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของบริษัทประกัน
ชีวิต ระหว่างกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ และกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
        จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่าย อัตราส่วนรวม อัตราส่วนการประกันภัยต่อ 
และอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม ของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่
ดีกว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก ส่วนอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราส่วนกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน และอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่
มีต่อกระแสเงินสด ของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กดีกว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ 
และจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าสถิติ T-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
พบว่าค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราส่วนค่า
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สินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่าย อัตราส่วนรวม อัตราส่วนการประกันภัยต่อ และอัตรา
ผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม ของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่แตกต่าง
จากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก ส่วนค่าเฉลี่ยอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราส่วน
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด ของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดเล็ก  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 
 

ธุรกิจประกันชีวิต 
         ธุรกิจประกันชีวิต เป็นกิจการที่ท าหน้าที่ในการให้บริการความคุ้มครองหรือช่วยเหลือ
บรรเทาความเสี่ยงภัย โดยเป็นการรวมกลุ่มคนเพื่อร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการตาย การ
สูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา หรือในยามเจ็บไข้ได้ป่วย เม่ือบุคคล
ใดประสบภัยตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ตนเองและครอบครัวตามที่ได้ท าสัญญาไว้กับกิจการน้ันๆ  
        การประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเกี่ยวกับการประกัน
ชีวิตพอสรุปได้ว่า “การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือแก่ผู้สืบสิทธิของเขาในเม่ือผู้เอาประกันภัยตาย หรือยังมีชีวิตอยู่จนถึง
เวลาอันได้ตกลงก าหนดไว้ และในการน้ีผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเงินให้แก่ผู้รับประกันภัยเรียกว่า
เบี้ยประกันภัย ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การประกันชีวิตจึงท าในรูปของสัญญาโดยใช้การ “เสียชีวิต” 
หรือการ “มีชีวิตอยู่จนครบอายุสัญญา” เป็นเหตุแห่งการจ่ายเงิน เนื่องจากการประกันชีวิตมี
ลักษณะเป็นการประกันสังคม ด้วยเหตุนี้บริษัทผู้รับประกันภัยจึงไม่อาจเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา
ประกันชีวิตได้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้บอกเลิกเอง 
 
         ประวัติการประกันชีวิต  
         การประกันชีวิตมีประวัติไม่แน่ชัดว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่เม่ือใด แต่ในประเทศกรีซ ซึ่งมีคนนับ
ถือศาสนาแยกเป็นหลายนิกาย ได้เริ่มด าเนินกิจการในรูปสมาคมสงเคราะห์ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ช่วยบุคคลในกลุ่มที่นับถือศาสนานิกายเดียวกันโดยเก็บเงินจากสมาชิกเป็นรายเดือนและมี
ข้อก าหนดไว้ว่าถ้าสมาชิกคนใดถึงแก่กรรมสมาคมจะเป็นผู้จัดการท าศพให้ ต่อมาในสมัยโรมัน
ได้มีการตั้งกิจการประกันชีวิตซึ่งด าเนินงานในรูปสมาคม Collegia การด าเนินงานของสมาคมนี้
เป็นรากฐานของการประกันชีวิตอันหนึ่ง กล่าวคือ นอกจากจะรวบรวมเงินจากสมาชิกเพื่อ
ฌาปนกิจแล้ว ยังขยายขอบเขตเพื่อการเจ็บป่วยของสมาชิกและบุคคลผู้มีเคราะห์กรรมต่างๆ
ด้วย 
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         วิวัฒนาการของการประกันชีวิต  
         การประกันชีวิตเริ่มแพร่หลายเข้าไปในยุโรป คือ ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปีค.ศ.1583 ซึ่ง
นอกจากจะมีการประกันชีวิตแล้วยังมีการประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพและอนามัย อีกทั้ง
การประกันภัยประเภทอื่นๆ โดยได้มีการตั้งเป็นสมาคมเพื่อประกันการสูญเสียชีวิต ซึ่งได้
กลายเป็นหลักการอันเป็นรากฐานของการประกันชีวิตในปัจจุบัน นั่นคือสมาคม “Equitable 
Assurance Society of London” ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีค.ศ. 1756 โดยบุคคล 2 คน คือ 
นายโทมัส ซิมพ์สัน และนายเจมส์ ดอดสัน โดยรับท าการประกันชีวิตบุคคลทั่วไป โดยอาศัย
ตารางมรณะเป็นหลักส าคัญ การคิดเงินค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอายุและสภาพของผู้เอา
ประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะตกลงจ่ายให้เท่าที่จะหาเงินได้ การก่อตั้งสมาคมนี้
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงกิจการประกันชีวิตให้ทันสมัยขึ้น มีการก่อตั้งบริษัทด าเนินการ
ในแนวนี้อีกหลายแห่งในอังกฤษ ท าให้ธุรกิจประกันชีวิตแผ่ขยายออกไปกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
         การประกันชีวิตแพร่หลายเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 1759 โดยพระนิกาย
เพรสบีแทเรียน (Presbyterian) ในรูปของสมาคมส าหรับช่วยบรรเทาความทุกข์ยากแก่แม่ม่าย
และเด็ก ต่อมาในปีค.ศ.1812 บริษัท Insurance of North America ได้เปิดด าเนินกิจการประกัน
ชีวิตขึ้นเป็นบริษัทแรกในสหรัฐฯ ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนใน
ประเทศมีความม่ังคั่งและเห็นความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันคงให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะ จึงหัน
มานิยมการประกันชีวิต ดังนั้นหลังจากปีค.ศ. 1865 กิจการประกันชีวิตในประเทสสหรัฐฯก็
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน  
  
         ประเภทของการประกันชีวิต 
         การประกันชีวิตแยกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
         1.  ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล โดย
กระจายความเสี่ยงภัยในกลุ่มผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ดังนั้นจึงให้ความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง และเบี้ยประกันภัยย่อมสูงตามจ านวนเงินเอา
ประกันภัยด้วย การประกันชีวิตประเภทสามัญมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.1  จ านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ า โดยท่ัวไป 50,000 บาทขึ้นไป โดยไม่จ ากัด 
     ขั้นสูง 

1.2  การช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวด คือ รายปี รายหกเดือน รายสามเดือน 
หรือรายเดือน 

1.3  การพิจารณารับประกันภัย อาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีการตรวจ     
สุขภาพก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งโดยปกติจะถือเอาจ านวนเงิน
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เอาประกันภัย อายุ และสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเป็นเกณฑ์ ในการ
พิจารณาตรวจสุขภาพ 

1.4  การช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยกับ     
บริษัทประกันโดยตรง หรืออาจจะใช้บริการของบริษัทก็ได้ เช่น ช าระเบี้ย
ประกันภัยผ่านธนาคาร บัตรเครดิต หรือตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท 
เป็นต้น  

2. ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล
เช่นกัน การประกันชีวิตประเภทนี้จะมีจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยต่ า เหมาะ
ส าหรับครอบครัวคนงานในอุตสาหกรรม หรือชนชั้นกรรมกรที่ไม่มีรายได้มากพอที่จะจ่ายเบี้ย
ประกันชีวิตประเภทสามัญได้ การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 

2.1  ให้ความคุ้มครองบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ 65 ปี 
2.2  ก าหนดให้ช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน  
2.3  เบี้ยประกันภัยที่จ่ายจะมีจ านวนเป็นหลักสิบ หรือหลักร้อยบาท เช่นเดือน

ละ 50 บาท 100 บาท 200 บาท หรือ 1,000 บาท เป็นต้น และด้วยเบี้ย
ประกันภัยต่ า จึงมีระยะเวลารอคอย คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วย
โรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทจะไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ 
แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระมาแล้วทั้งหมด 

2.4  จ านวนเงินเอาประกันภัยจะไม่สูงนัก และมักจะลงท้ายด้วยหลักร้อยหรือ
หลักพัน  

2.5  ในการขอเอาประกันประเภทนี้จะไม่มีการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการ     
ประกันภัยนี้มีจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ า แต่บริษัทอาจมีการตรวจสุขภาพ
บางคนก็ได้ หากสงสัยว่าจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าปกติ 

         3. ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตกลุ่มบุคคลหลายๆคน
ร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว โดยการพิจารณาในการรับประกันภัยจะ
เป็นการพิจารณาแบบกลุ่ม มิใช่รายบุคคล ไม่มีการตรวจสุขภาพ เป็นการกระจายความเสี่ยงไป
ในคนหมู่มาก เพราะฉะนั้นอัตราเบี้ยประกันภัยของสมาชิกแต่ละคนจะต่ ากว่าเบี้ยประกันภัย
ประเภทสามัญหรืออุตสาหกรรม ลักษณะของการประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นการเอาประกันชีวิต
กลุ่มลูกจ้าง พนักงานบริษัท หรือสมาชิกองค์กรต่างๆซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ฉบับเดียว เรียกว่ากรมธรรม์หลัก โดยออกให้กับนายจ้างหรือผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจะเป็นผู้ขอท า
ประกันชีวิต ส่วนบรรดาลูกจ้าง พนักงาน หรือสมาชิกนั้น บริษัทประกันชีวิตจะมอบใบส าคัญใน
การเอาประกันชีวิตกลุ่ม ไว้ให้เป็นหลักฐานการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์หลัก ซึ่งใบส าคัญ
ดังกล่าวจะระบุถึงเงื่อนไข และประโยชน์ซึ่งสมาชิกจะได้รับการประกันชีวิต นายจ้างหรือผู้ถือ
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กรมธรรม์จะมีหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธิกรมธรรม์แทนสมาชิก และรับผิดชอบในการ
ส่งเบี้ยประกันภัยต่อบริษัท และเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตแทนสมาชิกทั้งหลาย 
  
          แบบของการประกันชีวิต 
         รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหลายรูปแบบ และแต่ละบริษัทมีการตั้งชื่อเฉพาะของ
แต่ละบริษัท โดยแบบประกันชีวิตแต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์
แตกต่างกันออกไป โดยสามารถแบ่งออกตามลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์ได้เป็น 4 
แบบ ดังนี ้
         1.  แบบตลอดชีพ (Whole-Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง
ตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตเม่ือใดก็ตาม บริษัทประกันชีวิตจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ผู้เอาประกันได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประกันชีวิตแบบนี้เพื่อให้ครอบครัวของผู้เอาประกันชีวิตมีเงินทุน
ช่วยเหลือไม่ตกเป็นภาระของผู้อื่นเม่ือผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต 
       2.  แบบสะสมทรัพย์ (Endowment) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยพร้อมผลตอบแทนเม่ือมีชีวิตอยู่ครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงิน
เอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย 
ดังนั้นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จึงเป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์  
         3.  แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะ
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย วัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้จะคล้ายกับแบบ
ตลอดชีวิต ต่างกันตรงระยะเวลาคุ้มครอง ซึ่งแบบชั่วระยะเวลาจะก าหนดระยะเวลาไว้แน่นอน 
หากผู้เอาประกันชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา จะไม่ได้รับเงินคืน ซึ่งแตกต่างจากแบบตลอดชีพ
ที่อายุของกรมธรรม์จะสิ้นสุดลงเม่ือผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณกรรม 
         4.  แบบเงินได้ประจ า (Annuity Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกัน
ชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับแต่ผู้เอา
ประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์
ที่ก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจ านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกัน
ชีวิตที่จะเลือกซื้อซึ่งอาจเป็นช่ัวระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดอายุก็ได้ วัตถุประสงค์ของแบบประกันนี้ 
เพื่อเป็นเงินได้ส าหรับผู้เอาประกันภัยในยามเกษียณอายุ 
 
         ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิต 
         ในช่วงเวลาที่ศึกษา (พ.ศ.2547 – 2552) ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการขยายตัวใน
ระดับสูง จากข้อมูลสถิติเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
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ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังแสดงในตารางที่ 1 เม่ือเปรียบเทียบเบี้ย
ประกันภัยสุทธิปีพ.ศ. 2552 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยสุทธิ 254,140 ล้านบาท เทียบกับปีพ.ศ. 2547 
ที่มีเบี้ยประกันภัยสุทธิ 147,198 ล้านบาท พบว่าระยะ 5 ปี ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประภันภัย
สุทธิป ีพ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้น 72.65% เมื่อเทียบกับปี 2547  
ตารางที ่1 ข้อมูลเบี้ยประกันภัยสุทธิ แสดงเป็นรายปีตั้งแต่พ.ศ.2547-2552 

ปี เบี้ยประกันภัยสุทธิ (พันบาท) % 
2552 254,140,380 172.65% 
2551 217,221,348 147.57% 
2550 197,623,485 134.26% 
2549 169,360,185 115.06% 
2548 163,137,440 110.83% 
2547 147,198,220 100% 

 หมายเหตุ ปี 2547 เป็นข้อมูลปีฐาน 
  

ที่มา : เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
         ประกันภัย (คปภ.) เข้าถึงจาก http://www.oic.or.th/th/statistics/inner7.php 

 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยสุทธิในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  

    ปี พ.ศ.2552 กับป ีพ.ศ.2553 
ปี เบี้ยประกันภัยสุทธิ (พันบาท) การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม(ลด) (พันบาท) 

2553 (ม.ค. – มิ.ย.)  135,056,380 18,015,032 
2552 (ม.ค. – มิ.ย.) 117,041,348   

         จากตารางที่ 2 เบี้ยประกันภัยสุทธิในปี พ.ศ.2553 เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 
ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยสุทธิ 135,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,015 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยสุทธิ 117,041 
ล้านบาท 
         นอกจากนีศู้นย์วิจัยกสิกรไทย (มองเศรษฐกิจ, 23 กรกฎาคม 2553) ได้ประมาณการว่า
ธุรกิจประกันชีวิตส าหรับช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ.2553 คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่อง และ
โดยรวมทั้งปี พ.ศ.2553 ประมาณการว่าธุรกิจประกันชีวิตจะมีอัตราการขยายตัวของเบี้ย
ประกันภัยสุทธิประมาณ 16.0% – 18.0% เม่ือเทียบกับปี พ.ศ.2552 ตามปัจจัยสนับสนุนของ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
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         ในส่วนจ านวนกรมธรรม์ที่ท าใหม่ระหว่างปี ในช่วงเวลาที่ศึกษา (พ.ศ.2547 – 2552) 
ตามที่แสดงในตารางที่ 3 พบว่ามีจ านวนกรมธรรม์ที่ท าใหม่ระหว่างปีโดยเฉลี่ย 2,170,664 ราย  
โดยเม่ือเปรียบเทียบจ านวนกรมธรรม์ที่ท าใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2552 ซึ่งมีจ านวนกรมธรรม์ 
2,662,773 ราย เทียบกับปี พ.ศ.2547 ที่มีจ านวนกรมธรรม์ 1,644,302 ราย พบว่าระยะ 5 ปี 
ธุรกิจประกันชีวิตมีจ านวนกรมธรรม์ปี พ.ศ.2552 เพิ่มขึ้น 62.18% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2547 
         ในส่วนจ านวนเงินเอาประกันภัยนั้น ในช่วงเวลาที่ศึกษา (พ.ศ.2547 – 2552) ตามที่
แสดงในตารางที่ 4 พบว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 
ยกเว้นในปี 2549 โดยเม่ือเปรียบเทียบจ านวนเงินเอาประกันภัยระหว่างปี พ.ศ.2552 ซึ่งมี
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,276,510.56 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ.2547 ที่มีจ านวนเงินเอา
ประกันภัย 442,087.90 ล้านบาท พบว่าระยะ 5 ปี ธุรกิจประกันชีวิตมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ปี พ.ศ.2552 เพิ่มขึ้น 4.43% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2547 
ตารางที่ 3 จ านวนกรมธรรม์ที่ท าใหม่ระหว่างปี และอัตราการเจริญเติบโต 

ปี ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม รวมทุกประเภท 
จ านวน
กรมธรรม์ 

เพ่ิม
(ลด)% 

จ านวน
กรมธรรม์ 

เพ่ิม
(ลด)% 

จ านวน
กรมธรรม์ 

เพ่ิม
(ลด)% 

จ านวน
กรมธรรม์ 

เพ่ิม
(ลด)% 

2547 1,412,260 - 228,249  3,793  1,644,302  
2548 1,591,720 12.71 170,696 (25.22) 5,001 12.07 1,767,417 7.49 
2549 1,819,142 28.81 179,888 (21.19) 5,117 3.37 2,004,147 21.88 
2550 2,094,952 48.34 234,867 2.90 4,042 6.56 2,333,861 41.94 
2551 2,327,515 64.81 276,048 20.94 3,921 34.91 2,607,484 58.58 
2552 2,430,514 72.10 232,008 1.65 4,251 31.85 2,666,773 62.18 

หมายเหตุ ปี 2547 เป็นข้อมูลปีฐาน 
ที่มา : เว็บไซต์สมาคมประกันชวีิตไทย เข้าถึงจาก  
            http://www.tlaa.org/www/th/statistics/?DL=120&f_group=1 

 ตารางที่ 4 จ านวนเงินเอาประกัน และอัตราการเจริญเติบโต  
              หน่วย:ล้านบาท 

ป ี ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม รวมทุกประเภท 
จ านวน
กรมธรรม์ 

เพ่ิม
(ลด)% 

จ านวน
กรมธรรม์ 

เพ่ิม
(ลด)% 

จ านวน
กรมธรรม์ 

เพ่ิม
(ลด)% 

จ านวน
กรมธรรม์ 

เพ่ิม
(ลด)% 

2547 266,342.77 - 16,138.20 - 308,608.70 - 442,087.90  
2548 291,643.66 533.01 11,287.01 (30.06) 467,319.86 51.43 1,221,384.88 176.28 
2549 358,064.28 (51.79) 12,579.91 11.45 523,407.09 12.00 894,051.28 (26.8) 
2550 426,187.89 19.03 17,201.98 36.74 520,512.02 (0.55) 963,901.89 7.81 
2551 491,314.20 15.28 18,455.23 7.29 712,579.96 36.90 1,222,349.39 26.81 
2552 528,531.07 7.57 16,330.44 (11.51) 731,649.05 2.68 1,276,510.56 4.43 

 ที่มา : เว็บไซต์สมาคมประกันชีวิตไทย เข้าถึงจาก http://www.tlaa.org/www/th/statistics/?DL=120&f_group=1 
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ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
 

จากภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันประชาชนให้
การยอมรับและให้ความสนใจในการท าประกันชีวิตมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้ให้การส่งเสริม
ธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น โดยในปีพ.ศ.2509 รัฐบาลให้หักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อมาในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพิ่มให้
ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตจากเดิมที่หักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเป็นไม่เกิน 50,000 บาท และในปี
พ.ศ.2551 รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพิ่มค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต เป็นไม่เกิน 100,000 บาท 
อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เข้าไปรับความเสี่ยงภัยของผู้เอา
ประกันภัย โดยเมื่อผู้เอาประกันภัยประสบเหตุตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ บริษัทประกัน
ชีวิตจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุไว้ใน
สัญญา ดังนั้นหากบริษัทประกันชีวิตประสบปัญหาการด าเนินงาน ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ไม่มี
เสถียรภาพทางการเงิน หรือมีปัญหาด้านความม่ันคงทางการเงิน ท าให้บริษัทประกันชีวิตไม่
สามารถจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ หรือจ่ายได้แต่ไม่เต็มจ านวนตามที่ได้ท าสัญญา
กันไว้ ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้รับความเสียหาย และยังส่งผลให้ความ
น่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิตลดลง  
 
ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 

 
งบการเงินเป็นสิ่งส าคัญต่อการแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท

ต่างๆโดยข้อมูลในงบการเงินต้องจัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงจะเป็นข้อ มูลที่
น่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อม่ันแก่กลุ่มผู้ใช้งบการเงิน เช่น นักลงทุน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ ลูกค้า 
พนักงาน และผู้ที่สนใจ อย่างไรก็ตามการน าข้อมูลจากงบการเงินมาใช้เพื่อการตัดสินใจนั้นควร
ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นถึงผลหรือความหมายอย่างชัดเจน โดย ในปัจจุบันมีเครื่องมือทาง
การเงินในการวิเคราะห์งบการเงินเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากปัจจุบันฝ่ายบริหารอาจมีวิธีการ
ตกแต่งตัวเลขทางบัญชีโดยการอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และการ
เลือกต่างๆในการวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลใน
ระดับที่ฝ่ายบริหารต้องการ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากจะวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน 
สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไร ด้วยอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ แล้วการ
วิเคราะห์คุณภาพก าไรถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ควรน ามาใช้วิเคราะห์ เนื่องจากการวิเคราะห์
คุณภาพก าไรจะแสดงถึงงบการเงินนั้นมีการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินหรือไม่ และนอกจากนี้
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ยังเป็นขอ้มูลให้แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้ลงทุน  ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริษัทประกัน
ชีวิต 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.  เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของบริษัทประกันชีวิตในประเทศ
ไทย  
         2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของบริษัทประกันชีวิต ระหว่าง
กลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ และกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การรับประกันโดยตรง หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตด าเนินธุรกิจโดยการรับภาระ
ความเสี่ยงจากผู้เอาประกันไว้ทั้งหมด ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
         การประกันภัยต่อ หมายถึง การที่บริษัทรับประกันชีวิตโอนภัยที่รับประกันทั้งหมด หรือ
บางส่วนของกรมธรรม์ไปยังบริษัทรับประกันชีวิตอีกแห่งหนึ่ง เพราะเกรงว่าภัยที่รับเสี่ยงมานั้น
เกินกว่าก าลังของบริษัทที่จะรับภาระได้ 
         มูลค่าเวนคืนเงินสด หมายถึง ในระหว่างสัญญาประกันชีวิตยังไม่ครบอายุผู้เอาประกัน
ชีวิตอาจจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็จะประเมินราคาสัญญาประกันชีวิตตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ และจ่ายเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้เอาประกัน เงินจ านวนนี้ เรียกว่า มูลค่า
เวนคืนเงินสด กรมธรรม์ที่มีมูลค่าเวนคืนเงินสดจะมีเฉพาะกรมธรรม์แบบตลอดชีพ และแบบ
สะสมทรัพย์เท่าน้ัน 
         เงินกองทุน หมายถึง ทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่าหนี้สินของบริษัท ตามราคาประเมิน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทที่ประเมินตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะต้องด ารงเงินกองทุนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของเงินส ารอง แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท 
         เงินส ารองประกันภัย หมายถึง เงินส ารองประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องจัดสรร
จากเบี้ยประกันภัยไว้เป็นเงินส ารองประกันภัยส าหรับกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
         สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินสด หรือเงินฝากธนาคารตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หุ้นกู้หรือพันธบัตรท่ีกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
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และพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย สินทรัพย์อื่นตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้สินทรัพย์ตามที่ได้กล่าวมานั้นต้องปราศจาก
ภาระผูกพันและสามารถเปลี่ยนมือได้ 
         หนี้สินรวม หมายถึง เงินส ารองประกันภัย เงินที่ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้าง
จ่าย หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย เงินถือไว้เพื่อการประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการ
ประกันภัยต่อ เงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินอื่นและ
บัญชีเดินสะพัดส านักงานใหญ่(ใช้ส าหรับกรณีสาขาของบริษัทต่างประเทศ)  
         เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับ ลบเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืน 
ลบเบี้ยประกันภัยต่อ 
         เบี้ยประกันภัยรับ หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัย 
         เบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืน หมายถึง เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายคืนแก่ผู้เอาประกัน 
เนื่องจากการเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนด หรือการแจ้งรายการผิดจากข้อเท็จจริง 
         เบี้ยประกันภัยต่อ หมายถึง เบี้ยประกันภัยท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับประกันต่อ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง เงินส ารองประกันภัยเพิ่ม(ลด)จากปีก่อน, เงินจ่าย
ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย , ค่าจ้าง, 
บ าเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
         ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย หมายถึง เงินส ารองประกันภัยเพิ่ม(ลด)จากปีก่อน, เงิน
จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย, ค่าจ้าง, 
บ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
         คุณภาพก าไร หมายถึง ก าไรที่แท้จริง (Real Earnings) หรือก าไรที่มีคุณภาพควรเป็น
ก าไรที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดที่เพียงพอต่อการ
เปลี่ยนแทนสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ และเป็นก าไรที่ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจ า รวมทั้ง
กิจกรรมที่มีนัยส าคัญที่ก่อให้เกิดก าไรได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในความหมายนี้ก าไรที่แท้จริง 
หรือก าไรที่มีคุณภาพจึงเป็นจ านวนที่อยู่ระหว่างก าไรสุทธิทางบัญชี กับกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน หักด้วยรายการที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง หรือรายการพิเศษ (สุทธิจากภาษีเงินได้) ที่
รวมอยู่ในการค านวณก าไร 
 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) หมายถึง เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินที่ได้
จากการน าเอาข้อมูลทางการเงินมาสร้างความสัมพันธ์กันโดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถน ามาใช้ใน
การอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
         1.  เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิต 
เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน 
         2.  เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่สนใจท าประกันชีวิต ทราบถึงผลการด าเนินงานและ
คุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิต น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในการท า
กรมธรรม์ประกันชีวิต  
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
         การศึกษาคุณภาพกําไรของธุรกิจประกันชีวิต จะใช้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
คุณภาพกําไรและการวิเคราะห์งบการเงิน ดังต่อไปนี้ 

 
แนวคิดกี่ยวกับคุณภาพก าไร  
 
         คํานิยามของคุณภาพกําไรโดย The Financial Accounting Standards Board (FASB) 
(อ้างถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543:105-106) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพกําไรว่า 
คุณภาพกําไร หมายถึง กําไรที่แท้จริง (Real earning) หรือกําไรที่มีคุณภาพควรเป็นกําไรที่เกิด
จากการดําเนินงานตามปกติ สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดที่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแทน
สินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ และเป็นกําไรที่ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจํา รวมทั้งกิจกรรมที่มี
นัยสําคัญที่ก่อให้เกิดกําไรได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งตามความหมายนี้ กําไรที่แท้จริงหรือ
กําไรที่มีคุณภาพจึงเป็นจํานวนที่อยู่ระหว่างกําไรสุทธิทางบัญชี กับกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน หักด้วยรายการที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง หรือรายการพิเศษ (สุทธิจากภาษีเงินได้) ที่
รวมอยู่ในการคํานวณกําไร คือ ในการคํานวณที่แท้จริง ผู้วิเคราะห์ควรตัดรายการที่มิใช่เงินสด
ออกจากการคํานวณ และนํารายจ่ายที่แท้จริงที่หมดไปกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรายการอื่นๆ
ในงวดบัญชีนั้นหักออกจากการคํานวณกําไรที่แท้จริง นอกจากนี้บางกรณีอาจตัดรายการที่
กระทบเงินแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งหรือรายการ
พิเศษออกจากการคํานวณกําไรท่ีแท้จริง  
         ตามแนวคิดของ Pearlman (อ้างถึงในวรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543:106-108) ได้ให้
ประเด็นบ่งชี้ถึงกําไรที่มีคุณภาพ ได้แก่ กําไรที่ได้มาจากการใช้หลักการบัญชีที่ยึดหลักความ
ระมัดระวังและไม่ควรเป็นกําไรที่คํานวณจากหลักการบัญชีที่หละหลวม กําไรที่มีคุณภาพควร
เป็นกําไรที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถนําไปจัดสรรในรูปเงินสด และไม่ควรเป็นกําไรที่มี
แนวโน้มว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดที่จะสามารถนําไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 
รวมท้ังกําไรที่มีคุณภาพควรเป็นกําไรที่ไม่ผันผวนไปจากเส้นแนวโน้มกําไรในอดีต และกําไรที่มี
คุณภาพควรเป็นกําไรที่ไม่ว่าจะเป็นกําไรในอดีตหรือกําไรปัจจุบันจะต้องเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของ
กระแสกําไรในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของสรรพงศ์ ลิมป์ธํารงกุล (2004:60-61) ซึ่งให้
กล่าวถึงคุณภาพกําไรว่าเป็นกําไรที่กิจการสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในอนาคต กําไรที่มี
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คุณภาพต้องไม่ผันผวนและไม่ยากแก่การคาดการณ์แนวโน้ม กําไรที่ดีไม่ควรแกว่งตัวสูง หากใช้
หลักสถิติมาวัดควรจะมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํา แสดงว่ากําไรมีความผันผวนไม่มาก ส่งผล
ให้กําไรมีเสถียรภาพ และในความคิดของ Jodi L. Bellovary และคณะ (2005) ได้กล่าวถึง
คุณภาพกําไรว่า คุณภาพกําไรเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงกําไรที่แท้จริง และช่วยในการประมาณ
การกําไรในอนาคตได้ คุณภาพกําไรยังแสดงให้เห็นถึงความเสถียรภาพของกําไร หรือความผัน
ผวนของกําไรที่รายงานในงบการเงิน 
         นอกจากนี้ Gerald I. White และคณะ (2003:637) ได้กล่าวว่า คุณภาพกําไรหมายถึง
การรายงานผลการดําเนินงาน โดยยึดหลักความระมัดระวัง ซึ่งมีตัวชี้วัดคุณภาพกําไร ได้แก่ 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายโดยยึดหลักความระมัดระวัง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้สูง
เพื่อให้เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและชัดเจน  
รวมทั้ง Thomas R. Robinson และคณะ (2004:77-78) ได้กล่าวถึงคุณภาพกําไรในมุมมองของ
ผู้ถือหุ้นเป็นการประเมินความแตกต่างและกําหนดคํานิยามของคุณภาพกําไร ได้แก่กําไรที่
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ กําไรที่ช่วยในการประเมินกระแสเงินสดได้ และเป็น
กําไรที่ยึดหลักความระมัดระวังมาก  
 
         เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพก าไร (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2545) 
         แนวคิดคุณภาพกําไรเกิดจากความจําเป็นที่ผู้วิเคราะห์จะต้องเปรียบเทียบกําไรของแต่
ละกิจการและตระหนักถึงความมีคุณภาพกําไรของแต่ละกิจการ เม่ือมีการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ในการวัดคุณภาพกําไร ผู้วิเคราะห์ไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขในงบกําไรขาดทุน
เท่านั้น แต่ควรให้ความสําคัญโครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความพร้อมของ
แหล่งเงินทุนตลอดจนโครงสร้างค่าใช้จ่ายดําเนินงานของกิจการด้วย การวิเคราะห์คุณภาพทํา
ขึ้นเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินตลอดจนประเมินงบการเงินนั้นว่าได้มีการ
ตกแต่งตัวเลขในงบการเงินหรือไม่ เพื่อป้องกันการตัดสินใจลงทุนอย่างผิดพลาดในกิจการที่มี
การตกแต่งตัวเลข และข้อมูลเทคนิควิเคราะห์คุณภาพกําไรท่ีเป็นท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบัน มีดังนี้ 

1. การประเมินผลกระทบของนโยบายบัญชีที่กิจการใช้อยู่ที่มีผลต่อคุณภาพกําไร 

(Evaluation of Accounting Policy Affect to Quality of Earning) 

2. ประเมินฝ่ายบริหาร (Management Appraisal) 

3. วัดความแปรปรวนและความเสี่ยง (Standard Deviation and Risk Measurement) 

4. ใช้อัตราส่วนจากงบกระแสเงินสด (Operating Cash Flow Ratio) 

         ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์คุณภารกําไรโดยใช้อัตราส่วนจากงบ
กระแสเงินสด ซึ่งวรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2546:135) ได้ให้ความเห็นว่า การนํากระแสเงินสดจาก
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การดําเนินงานมาช่วยวิเคราะห์ จะช่วยขจัดการบิดเบือนของบริษัทที่มีต่อกําไรสุทธิซึ่งเกิดขึ้น
จากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน อัตราส่วนจากงบกระแสเงินสดดังกล่าวมีดังนี้  

1. อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (เท่า) 

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน
=

ก าไรสทุธิ  
อัตราส่วนนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดว่า หากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน มีจํานวนที่สูง

พอๆกับกําไรแล้ว ก็มีแนวโน้มว่ากําไรนั้นจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานอย่างแท้จริงและถือว่ า

เป็นกําไรที่มีคุณภาพ แต่ในทางกลับกันหากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีเครื่องหมายเป็น

ลบในขณะที่กําไรมีเครื่องหมายเป็นบวก หรือกําไรสูงเกินกว่ากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน กําไรนั้นถือว่าด้อยคุณภาพ โดยหากค่าที่ได้ใกล้กับ 1 หมายความ

ว่าบริษัทมีความสามารถในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานได้ใกล้เคียงกับกําไร

สุทธิมาก และถือว่าเป็นกําไรที่มีคุณภาพ แต่หากค่าที่ได้ติดลบ โดยที่กําไรสุทธิมีเครื่องหมาย

เป็นบวก หรือกําไรสุทธิสูงเกินกว่ากระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดต่อกันเป็นระยะเวลา

ยาวนาน กําไรน้ันถือว่าด้อยคุณภาพ 

2. อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (%) 

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงานกอ่นหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้
=

สินทรพัยร์วมถวัเฉลี่ย
x 100

 
อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ในรูปกระแสเงินสด หาก

ค่าที่ได้ยิ่งสูง หมายถึงว่าบริษัทใช้สินทรัพย์ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และกําไรของกิจการนั้น

ถือว่ามีคุณภาพสูง 

3. อัตราผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายท่ีมีต่อกระแสเงินสด 

(%) 

=
กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ่้ายตัดจ าหนา่ย
x 100

  
อัตราส่วนนี้จะเป็นตัวบ่งบอกอัตราร้อยละของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ได้ มา

จากการบวกกลับค่าเสื่อมราคาในสัดส่วนเท่าไร หากมีสัดส่วนต่ํา แสดงว่าค่าเสื่อมราคามี

ผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการดําเนินงานน้อยมาก ถือว่าการดําเนินงานของกิจการมี

ประสิทธิภาพ และกําไรที่ได้มีคุณภาพ 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 
           การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  
         ลัดดาวรรณ วัฒนโยธิน (2546) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio 
Analysis) เป็นเครื่องมือที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประเมินฐานะทางการเงิน 
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปวิเคราะห์หากําไรของธุรกิจ โดยเม่ือนําข้อมูลดิบมาทําการ
เปรียบเทียบเป็นอัตราส่วน จะทําให้ได้ความหมายท่ีลึกซึ้งข้ึน อย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่นํามาใช้
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน อัตราส่วนที่ได้ก็จะไม่มีความหมาย ด้วยเหตุนี้การใช้อัตราส่วนในการ
วิเคราะห์จึงต้องมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ว่าต้องการทราบอะไรจากการวิเคราะห์ เพื่อได้
เลือกใช้อัตราส่วนท่ีเหมาะสม  
         อัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ให้คําตอบแก่ผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ
เดียวกัน แต่ในระยะเวลาต่างๆกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต 
         การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินจะ
ช่วยให้ทราบถึงสภาพคล่อง โครงสร้างทางการเงิน ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ 
ความสามารถในการหากําไร โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์
ดังนี ้
        1.  สภาพคล่อง (Liquidity) คือความสามารถของกิจการในการที่จะชําระหนี้สินระยะสั้น
เม่ือถึงกําหนด นั่นคือกิจการจะสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทัน เพื่อชําระหนี้ได้ดี
เพียงไร สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดก็คือเงินสด ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมีสภาพคล่อง
แตกต่างกัน เช่น ลูกหนี้จะมีสภาพคล่องสูงกว่าสินค้าคงเหลือ มีอัตราส่วนทางการเงินดังนี ้

 1.1  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 

         
=

หนีส้นิหมุนเวียน

สนิทรพัยห์มุนเวียน

 
เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็น  เงินสด

เพื่อนํามาชําระหนี้สินหมุนเวียนท่ีกิจการจะต้องชําระหนี้ในระยะสั้นได้มากน้อยเพียงใด 
1.2 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (รอบ)                     

         

ยอดขายรวม

ลกูหนี้
=

 
เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงถึงธุรกิจที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและสามารถเรียกเก็บเงินได้กี่รอบ

ในแต่ละครั้งที่ขายสินค้าไป หากอัตราส่วนนี้มีค่าสูง แสดงถึงความสามารถในการเรียกเก็บเงิน
ได้เร็ว  
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         2.  โครงสร้างทางการเงิน (Financial Structure) แสดงถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทว่า
จัดหาจากทางใดบ้าง แต่ละแหล่งมีจํานวนมากน้อยเพียงไร จะเห็นได้ว่างบดุลทางด้านหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นจะบอกถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทว่ามีหนี้สินมากน้อยเพียงไรเม่ือ
เปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีความเสี่ยงภัยในการชําระ
ดอกเบี้ยหรือไม่ การที่กิจการมีหนี้สินมากเกินไปนั้นหากไม่สามารถชําระหนี้ได้ อาจประสบ
ปัญหาการจัดการหรืออาจต้องเลิกกิจการได้ แต่หากกิจการดําเนินงานได้ดี ทําให้อัตรา
ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแล้วการมีหนี้สินทําให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้  
อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 

2.1  อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (%)  

                    

หนีส้นิทั้งหมด

สว่นของผูถ้ือหุ้น
= x 100

 
อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงกิจการใช้เงินทุนจากแหล่งภายนอก คือ เจ้าหนี้เป็น

อัตราส่วนเท่าไรกับเงินทุนท่ีได้จากแหล่งภายในคือผู้ถือหุ้น โดยหากอัตราส่วนน้ีมีค่าสูง แสดงให้
เห็นว่ากิจการมีการพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งภายนอก มากกว่าแหล่งภายใน  

2.2  ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)  
ก าไรก่อนภาษีและดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ียจ่าย
=

 
เป็นการวัดความสามารถของกิจการในการทํากําไรจากการดําเนินงานได้เป็นกี่เท่าของ

ดอกเบี้ยจ่าย หากอัตราส่วนน้ีมีค่าสูง แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูง  
         3.  ความสามารถในการหากําไร (Profitability) เป็นการแสดงถึงผลการดําเนินงานของ
กิจการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามนโยบายของกิจการหรือไม่ นอกจากนี้
ความสามารถในการหากําไรยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้ การลงทุนต่อ 
และการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกด้วย อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 

3.1  อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อรายได้ (%) 

         

ก าไรสทุธิ

รายได้
= x 100

 
อัตราส่วนนี้แสดงถึงความสามารถในการทํากําไร โดยหากค่าที่ได้ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่า

บริษัทมีความสามารถในการทํากําไรมาก และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม จะแสดงให้เห็นว่าว่าบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรได้สูงหรือต่ํากว่าโดย
เฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัย 
         การดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งหมายถึงธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตนั้น 
มีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ(กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, 2540) คือจะมีอัตราส่วน
ทางการเงินใช้ในการวิเคราะห์โดยเฉพาะสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ในการศึกษาครั้งจึงได้นํา
อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ด้านความสามารถในการทํากําไร อัตราส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
1.1 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดขึ้นระหว่างปี ต่อเบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ (%) 
ค่าสนิไหมทดแทนที่เกิดขึน้ระหว่างปี

เบ้ียประกันภยัที่ถือเป็นรายได้
= x 100

       
เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงผลการดําเนินงานในการพิจารณารับประกัน อัตราความ

เสียหายที่เกิดขึ้นของภัยนั้น ๆ ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ถ้าอัตราส่วนค่า
สินไหมทดแทนต่ําแสดงว่าความเสียหายของภัยที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในเกณฑ์ต่ํา และผลการ
พิจารณาคัดเลือกภัยของบริษัทดีทําให้บริษัทมีกําไร ตรงกันข้ามถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเกินกว่า 
60% ขึ้นไป แสดงว่าความเสียหายของภัยที่เกิดขึ้น อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ค่าโดยปกติซึ่ง
กรมการประกันภัยกําหนดไว้ควรต่ํากว่า 60% 

1.2 อัตราส่วนค่าใช้จ่าย หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายด้านรับประกันภัย กับ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (%) 

ค่าใชจ่้ายในการรบัประกันภยั

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ
= x 100

  
อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงอัตราค่าใช้จ่ายด้านการรับประกันของบริษัท ค่าใช้จ่าย

ด้านการรับประกันภัยของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน ค่าจ้าง
และค่าบําเหน็จที่จ่ายให้แก่ตัวแทน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หากอัตราส่วนนี้มีค่ามาก จะ
แสดงถึงบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนั้นมากทําให้มีต้นทุนในการดําเนินงานสูงตามไป
ด้วย ส่งผลให้การทํากําไรลดลง ค่าโดยปกติซึ่งกรมการประกันภัยกําหนดไว้ควรต่ํากว่า 40% 

1.3 อัตราส่วนรวม หมายถึงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนรวมกับอัตราส่วนค่าใช้จ่าย  
เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงผลกําไรจากการับประกันภัย ถ้าอัตราส่วนรวมต่ํากว่า 

100% แสดงว่าบริษัทมีกําไรจากการรับประกันภัย หากสูงกว่า 100% แสดงว่าบริษัทขาดทุน
ด้านการรับประกัน ค่าโดยปกติซึ่งกรมการประกันภัยกําหนดไว้ควรต่ํากว่า 100% 
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1.4 อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ

สนิทรพัยล์งทนุถัวเฉลี่ย
= x 100

           
เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงรายได้ของบริษัทประกัน มี 2 ทาง คือ จากการรับ

ประกันภัยและจากการลงทุนและอื่นๆ รายการนี้จะปรากฎในงบกําไรขาดทุน หากผลตอบแทน

จากการลงทุนสูง แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการลงทุน ซึ่งบางบริษัทได้รับผลตอบแทน

จากการลงทุนสูงมาก แม้จะขาดทุนจากการรับประกันภัยแต่รายได้จากการลงทุนสูงจนสามารถ

ไปชดเชยส่วนที่ขาดทุนจากการรับประกันภัยได้ ค่าโดยปกติซึ่งกรมการประกันภัยกําหนดไว้

ควรมากกว่า 5% 

2. การวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ 
2.1 อัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ (%) 

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ

เงินกองทนุ
= x 100

 
เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเบี้ยประกันภัยรับสุทธิกับเงินกองทุน

ว่าบริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองเหมาะสมกับเงินกองทุนของบริษัทที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าอัตราส่วนดังกล่าว

สูงเกินกว่า 300% แสดงว่าบริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองสูงเกินไป ค่าโดยปกติซึ่งกรมการประกันภัย

กําหนดไว้ควรต่ํากว่า 300%  

3. การวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์และสภาพคล่อง อัตราส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
3.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (%) 

สินทรัพยส์ภาพคล่อง
ส ารองเบ้ียประกันท่ี  + ส ารองค่าสินไหมทดแทน
 ยงัไม่ถือเป็นรายได้   และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

=

 
เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงการประเมินสภาพคล่องของบริษัทว่ามีเพียงพอต่อภาระ

ผูกพันของบริษัทในกรมธรรม์ที่มีอยู่หรือไม่ สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร หุ้น และตั๋วแลกเงิน เป็นต้น ค่าโดยปกติซึ่งกรมการประกันภัยกําหนดไว้ควรสูงกว่า 

100% 

X 100 
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4. การวิเคราะห์ด้านการประกันภัยต่อได้แก่ 
4.1 อัตราส่วนการประกันภัยต่อ (%) 

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ

เบ้ียประกันภยัรบัรวม
= x 100

     
เป็นอัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงระดับการพึ่งพาการประกันภัยต่อมากกว่าการใช้

ความสามารถของบริษัทเอง หากค่าที่ได้ยิ่งมีค่าต่ํามาก หมายถึงบริษัทมีการพึ่งพาการ
ประกันภัยต่อมากกว่าบริษัทรับประกันภัยเอง ค่าโดยปกติซึ่งกรมการประกันภัยกําหนดไว้ควร
สูงกว่า 50% 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
        ปรีดี โพธิ์วิจิตร (2543) ได้ทําการศึกษาการวิเคราะห์ความสามารถของการดําเนินงาน
ของธุรกิจประกันภัยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่เลือกศึกษามี
ทั้งบริษัทที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าค่าอัตราส่วนของอุตสาหกรรมและบริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานต่ํากว่าค่าอัตราส่วนของอุตสาหกรรม และบริษัทประกันภัยเกือบทุกบริษัทได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2540 เพราะอัตราผลกําไรของบริษัท
มีอัตราลดลงและบางบริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุนในช่วงปี 2540 – 2542 ขณะที่ประสิทธิภาพ
ใช้ทรัพย์สินของบริษัทพบว่า บริษัทประกันวินาศภัยเกือบทุกบริษัทมีความสามารถใช้
ประสิทธิภาพของทรัพย์สินต่ํากว่าค่าอัตราส่วนของอุตสาหกรรมตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษา 
เพราะบริษัทส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมจะเน้นการดําเนินธุรกิจเฉพาะในส่วนที่บริษัทถนัดเท่านั้น 
จึงทําให้ค่าอัตราส่วนการใช้ประสิทธิภาพของทรัพย์สินมีค่าสูง ขณะที่บริษัทที่ทําการศึกษาซึ่ง
เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นบริษัทขนาดใหญ่และส่วนใหญ่จะให้บริการในทุกด้านซึ่ง
บริษัทไม่ได้ชํานาญที่สุด ดังนั้นประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินจึงต่ํากว่าค่าอัตราส่วนของ
อุตสาหกรรม ในด้านสภาพคล่องและสภาพเสี่ยงพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านนี้มากนัก 
ยกเว้น บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีค่าอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นสูงกว่าค่าอัตราส่วนของอุตสาหกรรมมาก และมีผลดําเนินงานที่ต่ํานอกจากนี้ยังมีผลขาดทุน
สุทธิจากการดําเนินงานทําให้มีความเสี่ยงสูงกว่าบริษัทอื่นๆ 
         ลัดดาวรรณ วัฒนโยธิน (2546) ได้ทําการศึกษาการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแยกเป็นกลุ่มบริษัท
ประกันวินาศภัยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในระหว่างปี 2540 – 2544 ซึ่งในการศึกษาได้ใช้
ข้อมูลทุติยภูมิงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารจากกรมการ
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ประกันภัย, กระทรวงพาณิชย์ มีอัตราส่วนทางการเงิน 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 11 อัตราส่วน ผล
การศึกษาพบว่าในระหว่างปี 2540 – 2544 กลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็กมีอัตราส่วน
เฉลี่ยทางการเงินดีกว่ากลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ในด้านความสามารถในการทํา
กําไร ด้านการรับเสี่ยงภัย ด้านสินทรัพย์และสภาพคล่อง ด้านการรับประกันภัยต่อและด้าน
เงินกองทุน รวมทั้งจากการเปรียบเทียบอัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินระหว่างกลุ่มบริษัทประกัน
วินาศภัยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พบว่าอัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินที่ดีกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด
ของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
         วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ (2547) ซึ่งทําการศึกษาความม่ันคงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
ประกันชีวิตในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินที่ได้จากกรมประกันภัยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 
– 2545 มาศึกษาและวิเคราะห์ ทั้งนี้จากข้อมูลงบการเงินที่รวบรวมได้นั้น ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่ม
ธุรกิจประกันชีวิตซึ่งมีทั้งหมด 25 บริษัท(ไม่รวมบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด) ออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก และกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ โดยใช้สินทรัพย์รวมเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่ง จากนั้นจึงวิเคราะห์งบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบดุล, งบกําไรขาดทุน และงบการแสดง
ความเคลื่อนไหวของเงินทุนของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตแต่ละกลุ่ม โดยอาศัยเทคนิคการ
วิเคราะห์งบการเงินทั้งวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่งและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ผล
การศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนแรกนี้ให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่นั้นมีความม่ันคง
ทางการเงินที่ดีว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก และเม่ือทดสอบสมมติฐานดังกล่าว ได้นําเอาการทดสอบ
ทางสถิติเข้ามาใช้ โดยใช้การทดสอบทางสถิติประเภทไม่ใช้พารามิเตอร์และใช้ Mann-Whitney 
U Test เป็นตัวสถิติในการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่า ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับ
สมมติฐานหลักของทุกอัตราส่วนทางการเงินนั้นมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็นระดับนัยสําคัญที่
กําหนด โดยมีเพียงอัตราส่วนหนี้สินตามกรมธรรม์ต่อเงินกองทุนซึ่งเป็นอัตราส่วนแสดงหนี้สิน
เพียงอัตราส่วนเดียวเท่านั้นที่มีค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับสมมติฐานดังกล่าว มากกว่า
ระดับนัยสําคัญที่กําหนด ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และสรุปว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มี
ความม่ันคงทางการเงินที่ดีกว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก  
         จารุพร เรืองกาญจนวิทย์ (2549) ได้ศึกษาคุณภาพกําไรก่อนและหลังการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ตั้งสมมติฐานว่า
คุณภาพกําไรก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ํากว่าคุณภาพกําไรหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงปีพ.ศ. 2544 – 2546 โดยคุณภาพกําไรวัดได้จาก ดัชนีกระแส
เงินสดจากการดําเนินงาน อัตราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินง าน 
อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด อัตราส่วน
การลงทุนต่อ อัตราส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเม่ือเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ อัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย และอัตราส่วนผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม 
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งานวิจัยนี้ใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยใช้
พารามิเตอร์ตามวิธี Paired T-test ควบคู่ไปกับการทดสอบสมมติฐานค่ามัธยฐานโดยไม่ใช้
พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test การทดสอบทั้งหมดใช้ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนที่ใช้วัดถึงคุณภาพกําไรได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ดัชนี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จําหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด อัตราส่วนการลงทุนต่อ อัตราส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเม่ือ
เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ และอัตราส่วนผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม ซึ่งมี
ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนช่วงก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ทั้งสูงและต่ํากว่าค่ามัธยฐานของ
อัตราส่วนช่วงหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ ในทาง
กลับกันค่ามัธยฐานของอัตราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และ
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไม่สามารถใช้วัดถึงคุณภาพกําไรได้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งเอาไว้   
         จารุวรรณ ขันธอุบล (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพกําไรของธุรกิจโรงแรมใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของธุรกิจ
โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 11 บริษัทตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 
2549 และจากตําราวิชาการ เอกสารประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งธุรกิจออกเป็นกิจการ
ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กตามทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว โดยใช้การวิเคราะห์คุณภาพกําไร 6 
เทคนิค คือ การค้นหาสัญญาณเตือนภัย การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่กิจการ
ใช้อยู่ท่ีมีผลต่อคุณภาพกําไร การประเมินฝ่ายบริหาร การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
การใช้อัตราส่วนจากงบกระแสเงินสด และวัดความแปรปรวนและความเสี่ยง และนําผลวิเคราะห์
มาประเมินเป็นคะแนนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพกําไร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพ
กําไรของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพกําไรของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก 
 อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพกําไรและประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 10 ธนาคาร 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 – 2548 และแบ่งกลุ่มธนาคารออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดสินทรัพย์รวม คือ
กลุ่มขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งการวิจัยนี้ใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบกระแสเงิน
สด ผลการวิจัยพบว่าธนาคารที่ มีอัตราส่วนวัดคุณภาพกําไรสูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมมีจํานวนร้อยละ 50 อัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็นเงินสดต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมีจํานวนร้อยละ 50 และอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อรายได้
ดอกเบี้ยและเงินปันผลสูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมีจํานวนร้อยละ 50 นอกจากนี้ยัง
พบว่าคุณภาพกําไรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการดําเนินงานในทิศทางเดียวกันอย่างมี
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นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนวัดคุณภาพกําไรไม่แตกต่างกันตามขนาดของ
ธนาคารอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อีกทั้งค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็นเงินสด
ต่อสินทรัพย์รวมก็ไม่แตกต่างกันตามขนาดของธนาคาร แต่ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนกระแสเงินสด
ต่อรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจะแตกต่างกันตามขนาดของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
         ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาคุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิต” ผู้ศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูลงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2552 และใช้อัตราส่วนทางการเงิน 
เพื่อวิ เคราะห์ถึงความสามารถในการท าก าไร ความเสี่ยงภัย สภาพคล่องของกิจการ
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สิน และคุณภาพก าไร โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามระเบียบ
วิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
    
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
         การศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินทั้ง
งบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทประกันชีวิตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2552 จากข้อมูล
สารสนเทศรายงานประจ าปีของสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าถึงได้จากเวปไซด์ www.tlaa.org 
ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เข้ าถึ ง ได้ จาก www.oic.or.th และฐานข้อ มูลออนไลน์  Corpus เข้ าถึ ง ได้ จาก 
http://corpus.bol.co.th  
         ประชากรของบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีทั้งหมด 24 บริษัท 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมี
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 และมีงบการเงินใน
ระหว่างปีพ.ศ.2547 ถึงปี 2552 รวม 5 ปี รวมท้ังสิ้น 20 บริษัท 
         นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งแยกกลุ่มบริษัทประกันชีวิตทั้ง 20 บริษัท โดยแบ่งแยกตาม
ขนาดของสินทรัพย์รวมซึ่งแสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยวิธีค่ามัธยฐาน 
(Median) ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามขนาดของสินทรัพย์รวม ได้แก่ กลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดใหญ่ 10 บริษัท คือ กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ
แรก และกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 10 บริษัท คือ กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่สินทรัพย์รวม 
10 อันดับท้าย เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของกลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก  

http://www.tlaa.org/
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ตารางที่ 5 การแบ่งกลุ่มของบริษัทประกันชีวิตตามขนาดสินทรัพย์รวมของบริษัทประกันชีวิต
โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

กลุ่ม ชื่อบริษัทประกันชีวิต สินทรัพย์รวม 
(ล้านบาท) 

ชื่อยอ่ 

ขนาดใหญ ่ 1.บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด 400,202 AIA 
 2.บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 90,745 AACP 
 3.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 71,358 MTL 
 4.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 68,339 BLA 
 5.บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด 62,923 OLIC 
 6.บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) 
50,006 SCNYL 

 7.บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด 24,546 KTAL 
 8.บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จ ากัด 18,637 ING 
 9.บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด 9,875 SELI 
 10.บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 6,841 PLT 
ขนาดเล็ก 1.บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ ากัด 5,719 FLA 
 2.บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
4,112 MIT 

 3.บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จ ากัด 3,628 TCL 
 4.บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จ ากัด 2,919 ACE 
 5.บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) (เดิมชื่อ มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์) 
2,112 TMLH 

 6.บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จ ากัด 1,914 SSLI 
 7.บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,857 GT 
 8.บริษัท สยามประกันชีวิต จ ากัด 640 SLI 
 9.บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด 585 BUILife 
 10.บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จ ากัด 506 Alife 
หมายเหตุ จากฐานข้อมูลออนไลน์ http://corpus.bol.co.th พบว่ามีบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัทที่

ไม่มีข้อมูลงบการเงินประจ าปพี.ศ. 2552 จึงไม่ได้น ามารวมศึกษา ได้แก่ บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จ ากัด บริษัท ธนชาติ ประกันชีวิต จ ากัด บริษัท ประกันชีวิต นครหลวง
ไทย จ ากัด และบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด 

http://corpus.bol.co.th/
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
         การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
         ส่วนแรก ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต 20 บริษัท 
มาท าการศึกษาหาอัตราส่วนทางการเงิน และอัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงิน รายบริษัท เพื่อ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไร เป็นรายบริษัทและรายกลุ่ม โดยมี
อัตราส่วนทางการเงินประกอบไปด้วย 5 ด้าน 13 อัตราส่วน ดังต่อไปนี ้

1. การวิเคราะห์ด้านความสามารถในการท าก าไร ได้แก่ 
1.1  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ (%) 

ก าไรสทุธิ

รายได้
= x 100

 
1.2  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ

สนิทรพัยล์งทนุถัวเฉลี่ย
= x 100

 
1.3 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (%) 

ค่าสนิไหมทดแทนที่เกิดขึน้ระหว่างปี

เบ้ียประกันภยัที่ถือเป็นรายได้
= x 100

 
1.4 อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (%) 

ค่าใชจ่้ายในการรบัประกันภยั

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ
= x 100

 
1.5 อัตราส่วนรวม (%) 

= อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน + อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 

2. การวิเคราะห์ด้านการเสี่ยงภัย ได้แก่ 
2.1  อัตราความเสี่ยงภัยสุทธิ (%) 

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ

เงินกองทนุ
= x 100
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2.2  อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

หนีส้นิทั้งหมด

สว่นของผูถ้ือหุ้น
=

 
3. การวิเคราะห์ด้านสภาพคล่อง ได้แก่ 

3.1  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  (%) 

สินทรัพยส์ภาพคล่อง
ส ารองเบ้ียประกันท่ี  + ส ารองค่าสินไหมทดแทน
 ยงัไม่ถือเป็นรายได้   และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

= x 100

 
3.2  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 

ยอดขายรวม

ลกูหนี้
=

     
4. การวิเคราะห์ด้านการประกันภัยต่อ ได้แก่ 

4.1  อัตราส่วนการประกันภัยต่อ (%) 

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ

เบ้ียประกันภยัรบัรวม
= x 100

 
5. การวิเคราะห์คุณภาพก าไรโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ 

5.1  ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (เท่า) 

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน
=

ก าไรสทุธิ        
5.2  อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (%) 

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงานกอ่นหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้
=

สินทรพัยร์วมถวัเฉลี่ย
x 100

 
5.3  อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายท่ีมีต่อกระแส 
      เงินสด (%) 

=
กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ่้ายตัดจ าหนา่ย
x 100
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         ส่วนที่สอง ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดสมมติฐานอ้างอิงตามผลการศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์คุณภาพก าไรของธุรกิจโรงแรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของจารุวรรณ ขันธ
อุบล (2550) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพก าไรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพก าไรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก แต่จากผลการวิจัยเรื่องคุณภาพก าไร
และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยของอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ (2550) 
พบว่าค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนวัดคุณภาพก าไรไม่แตกต่างกันตามขนาดของธนาคารอย่างมี
นัยส าคัญ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงก าหนดสมมติฐานดังน้ี 
         สมมติฐานหลัก (H0) หรือ Null Hypothesis คุณภาพก าไรของกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดใหญ่ไมแ่ตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 สมมติฐานแย้ง (H1) หรือ Alternative Hypothesis คุณภาพก าไรของกลุ่มบริษัทประกัน
ชีวิตขนาดใหญ่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
         สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยการ
น าค่าอัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินมาท าการทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง (Two – tailed test) 
โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ T-test แบบ Independent ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งจะปฎิเสธ 
สมมติฐาน H0 ก็ต่อเมื่อค่า Significance ของ t น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ (α) = 0.05 ซึ่งสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ว่าบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินแตกต่างจาก
บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ โดยก าหนดสมมติฐานในการทดสอบดังนี้ 
         H0 : อัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ไม่แตกต่างจาก
อัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
         H1 : อัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่แตกต่างจาก
อัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
    ซึ่งก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
               H0 : bigX – smallX = 0 
      H1 : bigX – smallX ≠ 0                 
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ผลการวิเคราะห์ 
 
        ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ
ไทย โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย อัตราส่วนด้านความสามารถใน
การท าก าไร อัตราส่วนด้านการรรับเสี่ยงภัย อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนด้านการ
ประกันภัยต่อ และอัตราส่วนคุณภาพก าไร และการทดสอบสมมติฐานโดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรระหว่างกลุ่มบริษัท 
     ประกันชีวิตขนาดใหญ่และกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก   
 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิต
ในประเทศไทยโดยใช้อัตราส่วนทางเงิน 
    

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนทางการเงิน ในช่วงปีพ.ศ. 2548 – 2552 โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 13 อัตราส่วนดังน้ี 
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1. การวิเคราะห์ด้านความสามารถในการท าก าไร  
1.1  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการท าก าไรของ

กิจการ แสดงผลในตารางที่6 
ตารางที่ 6 อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่
      

AIA 7.01 11.21 8.90 5.62 3.10 7.17 

AACP 4.26 5.18 6.13 0.17 (0.01) 3.15 

MTL 6.34 7.05 6.72 6.55 7.02 6.74 
BLA 3.72 5.36 5.34 4.47 5.23 4.82 
OLIC 3.86 5.10 1.50 1.58 3.47 3.10 
SCNYL 3.17 4.47 6.04 7.21 7.39 5.66 
KTAL 2.23 2.10 5.87 7.05 7.20 4.89 
ING (17.33) (13.32) (11.92) (4.35) (0.54) (9.49) 
SELI 3.27 4.60 5.80 (39.79) 15.51 (2.12) 
PLT (17.37) (23.12) (8.22) (4.01) 1.60 (10.22) 

ค่าเฉลี่ย (0.08) 0.86 2.62 (1.55) 5.00 1.37 
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก 

      
FLA 0.03 (11.03) (8.61) (19.23) (12.91) (10.35) 
MIT (9.01) (12.78) (3.86) (40.05) (0.02) (13.15) 
TCL (5.07) 2.69 (0.67) 4.30 2.21 0.69 
ACE (15.14) (15.30) (4.30) (4.26) (0.13) (7.79) 
TMLH (25.08) (24.97) (5.48) 2.64 1.03 (10.37) 
SSLI 0.86 1.79 5.22 (2.10) (4.32) 0.29 
GT (37.37) (27.27) (7.59) 2.00 1.41 (13.76) 
SLI (13.28) 3.76 (9.46) (13.66) (16.50) (9.83) 
BUILife 4.06 13.46 15.95 3.08 (5.61) 6.19 
Alife (29.25) (40.67) (32.16) (5.78) 1.64 (21.24) 

ค่าเฉลี่ย (12.93) (9.93) (6.18) (7.31) (3.32) (7.93) 

อัตราส่วนเฉลี่ยของทั้งหมด (6.51) (4.53) (1.78) (4.43) 0.84 (3.28) 

ก าไรสทุธิ

รายได้รวม
หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อตัราก าไรสทุธิ = x 100
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         เม่ือพิจารณากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ย 5 ปี อยู่
ระหว่าง (10.22)% ถึง 7.17% โดยบริษัทที่มีอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ย 5 ปี ต่ าสุด ได้แก่ 
บริษัท PLT คิดเป็น (10.22)% ล าดับต่อมาได้แก่บริษัท ING และ SELI คิดเป็น (9.49)% และ 
(2.12)% ตามล าดับ ทั้งนี้แม้ว่าบริษัท SELI มีผลการด าเนินงานเป็นก าไรทุกปี แต่เนื่องจากปี
พ.ศ. 2551 มีผลการด าเนินงานขาดทุนในสัดส่วนที่สูงมาก ดังนั้นท าให้อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อ
รายได้เฉลี่ยมีค่าติดลบ ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ยที่มากที่สุดในกลุ่ม
บริษัทขนาดใหญ่และมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัททั้งหมด คือบริษัท AIA  คิดเป็น 7.17% 
รองลงมาคือ MTL และ SCNYL คิดเป็น 6.74% และ 5.66% แสดงให้เห็นว่า AIA เป็นบริษัทที่
สามารถสร้างรายได้ และบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีที่สุด โดยรวมบริษัทในกลุ่มบริษัท
ขนาดใหญ่มีผลการด าเนินงานเป็นก าไร ยกเว้นบริษัท PLT ซึ่งมีผลการด าเนินงานขาดทุน
ติดต่อกัน 4 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ถึง 2551 และเริ่มมีก าไรในปีพ.ศ. 2552 ในขณะที่บริษัท ING 
มีผลการด าเนินงานขาดทุนติดต่อกัน 5 ปี  

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ย 5 ปี 
อยู่ระหว่าง (20.24)% ถึง 6.19% โดย Alife มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ยต่ ามากที่สุด 
คิดเป็น (20.24)% ล าดับต่อมาได้แก่ GT และ MIT คิดเป็น (13.76)% และ (13.15)% ตามล าดับ 
ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ยสูงที่สุดในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท 
BUILife คิดเป็น 6.19% โดยตลอด 5 ปี บริษัท BUILife มีผลการด าเนินงานเป็นก าไรอย่าง
ต่อเนื่อง ยกเว้นในปีพ.ศ.2552 ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุน ล าดับต่อมาได้แก่ บริษัท TCL และ 
SSLI คิดเป็น 0.69% และ 0.29% ตามล าดับ โดยในภาพรวมเกือบทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทขนาด
เล็กมีผลการด าเนินงานเฉลี่ยขาดทุน 

เมื่อพิจารณาจากทั้ง 20 บริษัท พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ยมีผล
ติดลบ ซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินงานขาดทุน มีจ านวนร้อยละ 50 ของบริษัท  
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1.2 อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งแสดงถึงระดับผลตอบแทนที่ได้จาก
การน าเงินลงทุนในสินทรัพย์ แสดงผลในตารางที่ 7  

 

ตารางที่ 7 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             
AIA 6.93  7.17  6.64  5.68  4.19  6.12  
AACP 6.19  5.74  7.04  5.77  4.13  5.77  
MTL 8.30  6.61  7.35  5.92  6.31  6.90  
BLA 5.29  5.77  5.83  4.88  5.60  5.47  
OLIC 10.25  10.81  10.69  9.93  9.48  10.23  
SCNYL 5.24  5.45  5.70  5.80  5.61  5.56  

KTAL 5.14  5.35  5.38  4.81  3.70  4.88  
ING 5.03  5.80  6.16  5.99  4.74  5.54  
SELI 5.24  4.56  6.90  (4.37) 9.77  4.42  
PLT 39.68  45.59  53.56  54.81  59.43  50.62  

ค่าเฉลี่ย 9.73  10.29  11.52  9.92  11.30  10.55  

กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             
FLA 10.16  11.23  10.22  (0.03) 6.05  7.53  
MIT 5.66  6.27  9.43  2.70  9.41  6.69  
TCL 3.78  5.38  5.74  5.09  4.58  4.91  
ACE 6.35  7.00  13.15 5.30  10.79  8.52 
TMLH 3.27  6.79  7.45  7.63  4.10  5.85  
SSLI 6.15  5.91  7.94  2.24  6.38  5.73  
GT 13.77  5.05  4.92  5.17  4.93  6.77  
SLI 7.54  11.15  6.85  5.75  5.30  7.32  
BUILife 4.38  10.85  6.84  4.37  5.01  6.29  
Alife 3.96  7.33  12.18  14.22  14.81  10.50  

ค่าเฉลี่ย 6.50  9.16  7.58  5.24  7.14  7.12  

อัตราส่วนเฉลี่ยของทั้งหมด 8.12  9.72  9.55  7.58  9.22  8.84  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
สินทรัพยล์งทุนถัวเฉลี่ย

หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน

=    x 100
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โดย รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ = รายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับ + ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุน 
                                        ในหลักทรัพย ์
      สินทรัพย์ลงทุนถวัเฉลี่ย   = (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ปทีี่ค านวณ + เงินลงทุนในหลักทรัพยป์ีก่อน 
                                         ค านวณ) ÷ 2 
         เมื่อพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง 4.42% ถึง 6.9% ยกเว้นบริษัท PLT และ OLIC ที่มีอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 50.62% และ 10.23% ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าบริษัทใน
กลุ่มค่อนข้างมาก โดยบริษัท PLT นอกจากจะเป็นบริษัทที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุดที่
ในกลุ่มแล้ว ยังเป็นบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัท
ทั้งหมดด้วย แสดงว่า PLT เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการลงทุนมากกว่าทุกบริษัท ส่วน
บริษัทที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนต่ าสุดในกลุ่ม คือบริษัท SELI คิดเป็น 4.42% 
ล าดับต่อมาคือบริษัท KTAL และ ING คิดเป็น 4.48% และ 5.54% ตามล าดับ โดยภาพรวม
บริษัทในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มีความสามารถในการลงทุนในระดับที่ยอมรับได้ เพราะมี
อัตราส่วนท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
เฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง 4.91% ถึง 10.5% โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
เฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่ม คือบริษัท Alife คิดเป็น 10.5% ล าดับต่อมา ได้แก่บริษัท ACE และ FLA 
คิดเป็น 8.52% และ 7.53% ตามล าดับ ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
ต่ าสุดในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก คือ TCL  คิดเป็น 4.91% ล าดับต่อมา คือ SSLI และ TMLH คิด
เป็น 5.73% และ 5.85% ตามล าดับ โดยภาพรวมบริษัทในกลุ่มบริษัทขนาดเล็กมีความสามารถ
ในการลงทุนเป็นอย่างดี 

เม่ือพิจารณาทั้ง 20 บริษัท พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่
ระหว่าง 4% - 11%  
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1.3 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการในการ
พิจารณาเลือกรับผู้เอาประกันภัย แสดงผลในตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             
AIA 38.32  44.47  42.07  45.76  44.40  43.00  
AACP 14.14  20.08  24.27  53.35  46.68  31.70  
MTL 29.00  26.63  20.73  22.58  24.13  24.62  
BLA 31.74  34.50  34.79  33.44  27.70  32.43  
OLIC 40.14  50.21  64.09  68.61  73.42  59.29  
SCNYL 9.13  15.39  14.84  17.03  14.33  14.14  
KTAL 5.52  7.33  6.01  7.54  9.91  7.26  
ING 13.79  14.06  12.90  16.40  14.51  14.33  
SELI 55.24  59.96  75.51  70.40  52.86  62.80  
PLT 18.29  19.68  17.49  18.47  16.72  18.13  

ค่าเฉลี่ย 25.53  29.23  31.27  35.36  32.47  30.77  
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             

FLA 45.55  62.08  67.88  70.27  53.45  59.85  
MIT 51.63  53.25  70.05  65.72  63.27  60.78  
TCL 12.34  8.99  3.91  7.43  6.31  7.80  
ACE 12.91  15.36  11.82 11.44  15.02  13.31  
TMLH 31.91  40.59  53.94  56.43  43.43  45.26  
SSLI 43.83  42.82  43.25  49.56  53.94  46.68  
GT 68.55  36.52  29.21  29.22  33.10  39.32  
SLI 63.44  55.93  82.03  134.89  118.11  90.88  
BUILife 86.32  58.96  43.30  59.90  10.95  51.89  
Alife 19.37  27.54  18.84  9.65  19.61  19.00  

ค่าเฉลี่ย 43.59  39.85  42.78  49.45  41.72  43.48  

อัตราส่วนเฉลี่ยของทั้งหมด 34.56  34.54  37.02  42.40  37.09  37.12  

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภยัท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี  
เบ้ียประกันภยัรับสุทธิ

หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน

= x 100
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เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า มีอัตราส่วนเฉลี่ยค่าสินไหมทดแทนอยู่
ระหว่าง 7.26% ถึง 62.80% โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย 5 ปี ต่ าสุด ได้แก่
บริษัท KTAL คิดเป็น 7.26% ซึ่งเป็นบริษัทที่ มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่ าที่สุ ดเม่ือ
เปรียบเทียบทั้งหมด ล าดับต่อมาได้แก่บริษัท SCNYL และ ING คิดเป็น 14.14% และ 14.33% 
ตามล าดับ ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนที่มากที่สุดในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ คือบริษัท SELI คิดเป็น 
62.80% รองลงมาคือ OLIC คิดเป็น 59.29% โดยภาพรวมเม่ือพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมการประกันภัยซึ่งก าหนดว่าบริษัทควรมีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 60% นั้น
พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านรับประกันภัยได้เป็นอย่างดี 
ยกเว้น SELI และ OLIC ทีมี่อัตราส่วนท่ีสูงกว่าบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกันค่อนข้างมาก 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า มีอัตราส่วนเฉลี่ยค่าสินไหมทดแทนอยู่
ระหว่าง 7.8% ถึง 90.88% โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย 5 ปี ต่ าสุด ได้แก่ 
บริษัท TCL คิดเป็น 7.8% ล าดับต่อมาได้แก่บริษัท ACE และ Alife คิดเป็น 13.31% และ 
19.0% ตามล าดับ ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนที่มากที่สุดในกลุ่มคือบริษัท SLI คิดเป็น 90.88% 
รองลงมาคือ MIT คิดเป็น 60.78% โดยรวมเม่ือพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานของกรมการ
ประกันภัยซึ่งก าหนดว่าบริษัทควรมีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 60% นั้น พบว่ากลุ่ม
บริษัทขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านรับประกันภัยได้ทั้งดีและไม่ดีในจ านวน
ใกล้เคียงกัน 

ทั้งน้ีบริษัท SLI พบว่าในปพี.ศ.2551 และ ปีพ.ศ.2552 มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสูง
ถึง 134.89% และ 118.11% เนื่องจากในปีพ.ศ.2551 - 2552 บริษัทมีการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นจ านวน 165.6 ล้านบาท และ 132.34 ล้านบาท สูงกว่าเบี้ยประกัยภัยที่ได้รับซึ่ง
เท่ากับ 122.8 ล้านบาท และ 112.0 ล้านบาท ซึ่งอาจเกิดจากในปีดังกล่าวบริษัทมีผู้มาเรียกร้อง
ให้จ่ายสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก 

เม่ือพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ มีอัตราส่วนเฉลี่ยค่าสินไหม
ทดแทนต่ ากว่า 60% ซึ่งจากเกณฑ์มาตรฐานของกรมการประกันภัยก าหนดว่าบริษัทควรมี
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 60% แสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านรับประกันภัยได้เป็นอย่างดี ยกเว้นบริษัท SLI SELI MIT และ OLIC 
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1.4 อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัย แสดงผลในตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             
AIA 24.21  25.80  28.32  27.75  28.36  26.89  
AACP 27.08  24.91  23.65  39.04  36.50  30.24  
MTL 8.30  6.61  7.35  5.92  6.31  6.90  
BLA 25.80  23.59  23.15  21.80  20.18  22.90  
OLIC 33.36  33.07  32.68  33.86  33.59  33.31  
SCNYL 30.89  30.46  31.82  29.71  28.24  30.22  
KTAL 37.07  42.40  41.86  34.99  29.00  37.06  
ING 56.35  54.41  51.19  43.79  36.54  48.46  
SELI 34.57  33.14  32.63  30.57  28.27  31.83  
PLT 68.09  74.70  68.59  67.84  50.69  65.98  

ค่าเฉลี่ย 34.57  34.91  34.12  33.53  29.77  33.38  
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             

FLA 37.49  46.64  45.00  43.73  43.47  43.27  
MIT 48.22  49.70  60.94  67.87  69.84  59.31  
TCL 49.60  50.50  52.16  44.18  37.09  46.70  
ACE 75.38  74.86  63.45 50.43  55.04  63.83  
TMLH 51.27  39.76  25.72  22.43  26.11  33.06  
SSLI 35.56  36.35  34.17  34.79  36.65  35.50  
GT 92.14  62.35  40.61  34.62  29.24  51.79  
SLI 61.64  57.17  44.09  38.35  45.84  49.42  
BUILife 154.10  276.97  166.37  161.81  79.10  167.67  
Alife 66.55  107.12  103.54  73.15  58.43  81.76  

ค่าเฉลี่ย 67.20  79.00  64.74  57.13  48.08  63.23  
อัตราส่วนเฉลี่ยของ
ทั้งหมด 

67.64  76.85  66.67  62.49  49.39  64.61  

ค่าใชจ่้ายในการรบัประกันภยั   

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ
= x 100หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อตัราสว่นค่าใชจ่้าย 

 
โดย ค่าใชจ้่ายในการรับประกันภัย = ค่าใช้จ่ายทั้งหมด – เงินจา่ยตามกรมธรรม์ประกันภยัที่เกดิขึ้น                      
                                              ระหวา่งป ี- เงินส ารองเบี้ยประกันภัยเพิ่ม(ลด)จากปีก่อน 
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         เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า มีอัตราส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 
6.9% ถึง 65.98% โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย 5 ปี ต่ าสุด ได้แก่บริษัท 
MTL คิดเป็น 6.9% และเป็นบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับทั้งหมด 20 
บริษัท ล าดับต่อมาได้แก่บริษัท BLA AIA คิดเป็น 22.9% และ 26.89% ตามล าดับ ส่วนบริษัทที่
มีอัตราส่วนท่ีมากที่สุดในกลุ่มคือ PLT คิดเป็น 65.98% รองลงมาคือ ING คิดเป็น 48.46% โดย
ภาพรวมเม่ือพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานของกรมการประกันภัยซึ่งก าหนดว่าบริษัทควรมี
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 40% พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยได้เป็นอย่างดี ยกเว้นบริษัท PLT และ ING ซึ่งมีอัตราส่วน
ที่สูงกว่าบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกัน 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า มีอัตราส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 
33.06% ถึง 167.67% โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย 5 ปี ต่ าสุด ได้แก่บริษัท 
TMLH คิดเป็น 33.06% ล าดับต่อมาได้แก่บริษัท SSLI และ FLA คิดเป็น 35.5% และ 43.27% 
ตามล าดับ ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนที่มากที่สุดในกลุ่มคือ BUILife คิดเป็น 167.67% รองลงมา
คือ Alife คิดเป็น 81.76% โดยภาพรวมเม่ือพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานของกรมการ
ประกันภัยซึ่งก าหนดว่าบริษัทควรมีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 40% พบว่ากลุ่มบริษัท
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

เม่ือพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่า 40% 
ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการประกันภัยก าหนดไว้ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายได้ดี มีจ านวนใกล้เคียงกับ จ านวนบริษัทที่มีอัตราส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 40% ซึ่ง
แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายต่ า อย่างไรก็ตามพบว่าบริษัทที่มีประสิทธิภาพต่ า
ในการบริหารค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก  
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1.5 อัตราส่วนรวม ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของการรับประกันภัย แสดงผลในตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 อัตราส่วนรวม (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             
AIA 62.52  70.26  70.40  73.51  72.76  69.89  
AACP 41.22  44.99  47.92  92.39  83.18  61.94  
MTL 37.31  33.24  28.08  28.49  30.45  31.51  
BLA 57.54  58.09  57.94  55.24  47.88  55.34  
OLIC 73.50  83.28  96.77  102.47  107.02  92.61  
SCNYL 40.02  45.85  46.66  46.73  42.57  44.37  
KTAL 42.59  49.73  47.87  42.52  38.92  44.32  
ING 70.14  68.46  64.09  60.19  51.05  62.79  
SELI 89.81  93.10  108.15  100.97  81.13  94.63  
PLT 86.38  94.39  86.08  86.31  67.41  84.11  

ค่าเฉลี่ย 60.10  64.14  65.40  68.88  62.24  64.15  
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             

FLA 83.04  108.72  112.88  114.01  96.93  103.11  
MIT 99.85  102.95  130.99  133.59  133.11  120.10  
TCL 61.94  59.49  56.07  51.60  43.40  54.50  
ACE 88.30  90.22 75.27 61.87  70.07  77.15  
TMLH 83.19  80.35  79.65  78.86  69.55  78.32  
SSLI 79.38  79.17  77.42  84.35  90.58  82.18  
GT 160.69  98.87  69.82  63.84  62.34  91.11  
SLI 125.08  113.10  126.12  173.24  163.95  140.30  
BUILife 240.43  335.93  209.66  221.71  90.05  219.56  
Alife 85.92  134.67  122.38  82.80  78.04  100.76  

ค่าเฉลี่ย 110.78  118.85  107.52  106.59  89.80  106.71  

อัตราส่วนเฉลี่ยของทั้งหมด 100.30  105.97  107.83  103.78  85.46  100.67  

หมายเหตุ ค านวณได้จาก อัตราส่วนรวม = อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน + อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 
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         อัตราส่วนรวม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการรับประกันภัยของ
แต่ละบริษัท เนื่องจากอัตราส่วนรวม เป็นการรวมระหว่างอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกรับท าประกันภัยเพื่อให้เสียค่าสินไหมทดแทนในจ านวนน้อย
ที่สุด กับอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานให้มีค่าใช้ในการ
ด าเนินงานต่างๆ น้อยที่สุด 
         เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า ทุกบริษัทมีอัตราส่วนรวมเฉลี่ย 5 ปี ต่ า
กว่า 100% แสดงว่าทุกบริษัทมีผลการด าเนินงานด้านการรับประกันภัยเป็นผลก าไรสุทธิ โดย
บริษัทที่มีอัตราส่วนรวมเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่บริษัท MTL คิดเป็น 31.51% และเป็นบริษัทที่มีอัตรา
ส่วนรวมเฉลี่ยต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับทั้งหมด 20 บริษัท ล าดับต่อมา ได้แก่ KTAL และ 
SCNYL คิดเป็น 44.32% และ 44.37% ตามล าดับ จะเห็นว่าบริษัท MTL ซึ่งถือเป็นบริษัทที่มี
ความสามารถในการเลือกรับท าประกันภัยได้ดี และสามารถบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ดี ส่งผลมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินธุรกิจ
ประกันภัยต่ า ท าให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการรับประกันภัยมากที่สุด 
         เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่ามีจ านวนบริษัทที่มีอัตราส่วนรวมเฉลี่ยต่ า
กว่า 100% ใกล้เคียงกับจ านวนบริษัทที่มีอัตราส่วมรวมเฉลี่ยสูงกว่า 100% แสดงให้เห็นว่า
จ านวนบริษัทในกลุ่มบริษัทขนาดเล็กมีก าไรจากการด าเนินธุรกิจด้านการรับประภันภัย เท่ากับ
จ านวนบริษัทที่ขาดทุนจากการด าเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัย โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนรวม
เฉลี่ยต่ ากว่า 100% ได้แก่บริษัท TCL ACE TMLH SSLI และ GT คิดเป็น 54.5% 77.15% 
78.32% 82.18% และ 91.11% ตามล าดับ ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนรวมเฉลี่ยสูงกว่า 100% 
ได้แก่ Alife FLA MIT SLI และ BUILife คิดเป็น 100.76% 103.11% 120.1% 140.3% และ 
219.56% ตามล าดับ 
         เมื่อพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนรวมต่ าสุด ได้แก่บริษัท MTL 
และบริษัทที่มีอัตราส่วนรวมสูงสุด ได้แก่บริษัท BUILife  
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2. การวิเคราะห์ด้านการเสี่ยงภัย 
2.1 อัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ ซึ่งแสดงถึงระดับความเสี่ยงในด้านความสามารถ

ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แสดงผลในตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 อัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             

AIA 121.73  114.13  101.90  135.00  105.01  115.55  
AACP 542.70  507.12  349.36  536.80  310.57  449.31  

MTL 175.64  188.48  202.72  262.20  225.48  210.90  
BLA 367.41  321.25  407.73  511.49  279.07  377.39  
OLIC 467.54  523.58  719.47  364.40  337.62  482.52  
SCNYL 1,397.92  849.65  668.59  496.87  459.47  774.50  
KTAL 1,059.91  1,367.24  690.98  1,022.04  547.35  937.50  
ING 1,567.53  497.46  663.26  1,003.45  800.66  906.47  
SELI 117.38  88.29  83.62  361.07  91.49  148.37  

PLT 206.12  408.75  277.50  611.11  535.47  407.79  
ค่าเฉลี่ย 602.39  486.59  416.51  530.44  369.22  481.03  

กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             
FLA 2,116.56  (1,066.23) (329.34) (182.25) (189.36) 69.88  
MIT 125.74  191.93  208.59  130.76  131.29  157.66  
TCL 256.43  410.91  326.82  275.27  133.85  280.66  
ACE 647.69  385.70 857.08 1,014.08  1,213.38  823.58 
TMLH 308.01  335.21  427.42  237.12  249.97  311.55  
SSLI 135.43  128.41  135.24  178.21  247.66  164.99  
GT 79.57  138.04  344.18  487.87  436.86  297.30  
SLI 3,265.17  760.41  556.05  347.69  185.47  1,022.96  
BUILife 2.85  2.44  2.53  2.83  8.41  3.81  
Alife 71.08  106.72  657.93  419.12  358.84  322.74  

ค่าเฉลี่ย 700.85  152.21  297.23  291.07  277.64  343.80  

อัตราสว่นเฉลี่ยของทั้งหมด 1,134.19  324.83  480.24  647.26  539.15  625.13  

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ
เงินกองทุน= x 100หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อตัราสว่นความเสีย่งภยัสทุธิ
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 อัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ ซึ่งแสดงถึงเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ซึ่งถือเป็นรายการ
หนี้สินท่ีบริษัทระดมเงินจากการประกันชีวิตต่างๆ เทียบกับเงินกองทุนซึ่งเป็นรายการที่แสดงถึง
ฐานะการเงินของบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษัทว่ามีก าไรหรือขาดทุน ซึ่งจะมีผลท าให้
เงินกองทุนเพิ่มหรือลด ดังนั้นหากอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิยิ่งมีค่าสูง หมายถึงบริษัทมีความ
เสี่ยงในด้านความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูง 
          เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ พบว่า บริษัทที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ
เฉลี่ย 5 ปี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือไม่เกิน 300% ได้แก่บริษัท AIA SELI และ MTL คิดเป็น 
115.55% 148.37% และ 210.9% ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงในด้านสามารถ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนต่ า ส าหรับบริษัทที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิสูงเกินกว่า 300% ได้แก่ 
บริษัท  BLA PLT AACP OLIC SCNYL ING และ KTAL คิดเป็น 377.39% 407.79% 
449.31% 482.52% 774.5% 906.47% และ 937.5% ซึ่งแสดงว่าบริษัทมีเงินกองทุนต่ ามาก ท า
ให้ความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่ า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงสูงในการที่
จะไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ หากผู้เอาประกันที่มีวงเงินประกันสูงได้รับความเสียหาย 
          เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก พบว่า บริษัทที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ
เฉลี่ย 5 ปี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือไม่เกิน 300% ได้แก่บริษัท BUILife MIT SSLI TCL และ 
GT คิดเป็น 3.81% 157.66% 164.99% 280.66% 247.66% และ 297.3% ตามล าดับ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงในด้านสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่ า ทั้งนี้บริษัท GT แม้มี
อัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิเฉลี่ยต่ ากว่า 300% แต่พบว่า 3 ปีล่าสุด คือ ปีพ.ศ. 2550 – 2552 
บริษัทมีอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิสูงกว่า 300% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส าหรับบริษัท TMLH 
Alife ACE และ SLI ซึ่งมีอัตราส่วนนี้เฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 311.5% 322.74% 823.58% และ 
1,022.96% ตามล าดับ แสดงว่าบริษัทมีเงินกองทุนต่ ามาก ท าให้ความสามารถในการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนต่ า และบริษัทมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ อย่างไรก็
ตามบริษัท SLI และ TMLH พบว่ามีอัตราดีขึ้นเป็นล าดับ และปีพ.ศ. 2552 ทั้ง 2 บริษัทมี
อัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิต่ ากว่า 300% แล้ว ส่วนบริษัท FLA เป็นบริษัทเดียวที่มีอัตราส่วน
ความเสี่ยงภัยสุทธิเครื่องหมายติดลบ เนื่องจากบริษัท FLA มีเงินกองทุนติดลบ แสดงให้เห็นว่า
บริษัทไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ส าหรับ BUILife พบว่ามีอัตราส่วนความ
เสี่ยงภัยสุทธิต่ าสุด เนื่องจากบริษัท BUILife เป็นบริษัทที่มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่ า 
คือมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิอยู่ระหว่าง 10 – 40 ล้านบาท ต่อปี แต่มีทุนจดทะเบียนช าระเต็ม 
500 ล้านบาท ท าให้มีเงินกองทุนสูง ส่งผลให้มีอัตราส่วนค่าเสี่ยงภัยสุทธิต่ าที่สุด 
          เม่ือพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่ามีบริษัทที่มีความสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ได้ที่จ านวนใกล้เคียงกับบริษัทที่มีความสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้อย 
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2.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงถึงระดับการพึ่งพาแหล่ง
เงินทุนจากภายนอก แสดงผลในตารางที่ 12                    

ตารางที่ 12 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : เท่า) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             
AIA      5.19  4.13  4.03  4.85      4.49  4.54  
AACP    32.68       23.55       15.24     25.23     18.61  23.06  

MTL      6.93        7.21        6.83       8.88       7.22  7.41  

BLA    10.26       10.12       13.42     16.05       8.45  11.66  

OLIC    17.37       16.79       16.77     11.34     10.40  14.53  
SCNYL    18.37       16.07       12.96     10.95       9.94  13.66  

KTAL    12.21       15.37        9.71       5.48       7.60  10.08  
ING    30.14        8.55       10.32       5.45     11.74  13.24  

SELI      6.35        6.06        4.69     22.40       4.08  8.72  
PLT      7.98       13.77        6.11       3.99       7.27  7.82  

ค่าเฉลี่ย 14.75  12.16  10.01  11.46  8.98  11.47  
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             

FLA    23.19       74.09  (23.91) (10.22) (10.36) 10.56  
MIT      6.96        9.33        9.89       3.46       7.14  7.36  
TCL      2.19        3.58        2.89       3.88       5.31  3.57  
ACE      4.03        2.92        6.06       3.48       8.25  4.95  
TMLH      1.85        2.94        4.79       2.29       3.79  3.13  
SSLI      1.63        2.02        2.27       2.77       3.66  2.47  
GT      0.67        1.42        2.60       2.33       4.42  2.29  
SLI    11.18        9.27       19.37     14.31       7.39  12.30  
BUILife      0.05        0.07        0.08       0.09       0.14  0.09  
Alife      2.31        2.79        6.12       3.81       3.58  3.72  

ค่าเฉลี่ย 5.41  10.84  3.02  2.62  3.33  5.04  

อัตราส่วนเฉลี่ยของทั้งหมด 8.81  13.11  6.36  4.05  5.46  7.56  

หนิส้นิรวม

สว่นของผูถ้ือหุ้น
=หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถ้ือหุ้น   
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         เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า บริษัทในกลุ่มมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น เฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง 4.54 เท่า ถึง 23.06 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพึ่งพา
เงินทุนจากแหล่งภายนอกมากกว่าเงินทุนตนเอง โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ     
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่บริษัท AIA คิดเป็น 4.54 เท่า ล าดับต่อมา ได้แก่บริษัท MTL PLT 
และ SELI คิดเป็น 7.41 เท่า 7.82 เท่า และ 8.72 เท่า ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัท AIA มี
การพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกน้อยสุด เม่ือเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่ม ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยมากสุดในกลุ่ม ได้แก่บริษัท AACP คิดเป็น 23.06 เท่า ล าดับ
ต่อมา ได้แก่ OLIC ING SCNYL BLA และ KTAL คิดเป็น 14.53 เท่า 13.24 เท่า 13.66 เท่า 
11.66 เท่า และ 10.08 เท่า ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัท AACP เป็นบริษัทที่มีการพึ่งพา
แหล่งเงินทุนภายนอกมากสุด เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า บริษัทในกลุ่มมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น เฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง 0.09 เท่า ถึง 12.30 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพึ่งพา
เงินทุนจากแหล่งภายนอกมากกว่าเงินทุนตนเอง ยกเว้นบริษัท BUILife ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.09 เท่า ส าหรับบริษัทที่มีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยมากสุด 
ในกลุ่ม ได้แก่บริษัท SLI คิดเป็น 12.3 เท่า ล าดับต่อมาได้แก่ FLA และ MIT คิดเป็น 10.56 เท่า 
และ 7.36 เท่า ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า SLI เป็นบริษัทที่มีการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก
มากสุด เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 

เม่ือพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่าทุกบริษัทมีการพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งภายนอก
ในสัดส่วนที่สูง ยกเว้นบริษัท BUILife ที่มีการพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน 
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3. การวิเคราะห์ด้านสภาพคล่อง 
3.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งแสดงถึงระดับสินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการมีเม่ือ

เทียบกับหน้ีสินหมุนเวียนท่ีกิจการต้องช าระ แสดงผลในตารางที่ 13   
 

ตารางที่ 13 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ป2ี548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             
AIA 120.34  127.66  128.68  122.20  124.09  124.59  
AACP 101.69  100.68  98.51  95.80  98.66  99.07  
MTL 99.14  99.92  103.54  101.64  104.67  101.78  
BLA 111.98  108.56  108.62  102.97  109.65  108.36  
OLIC 60.00  61.23  58.82  62.82  65.96  61.76  
SCNYL 103.74  101.93  99.20  98.68  98.48  100.40  

KTAL 117.64  113.44  114.45  128.37  113.60  117.50  
ING 106.10  115.41  111.80  121.12  106.23  112.13  

SELI 97.14  108.37  109.01  86.49  112.48  102.70  

PLT 105.02  98.88  109.48  120.71  107.12  108.24  
ค่าเฉลี่ย 102.28  103.61  104.21  104.08  104.09  103.65  

กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             
FLA 66.07  54.00  49.51  48.08  55.43  54.62  
MIT 102.01  94.06  98.35  116.71  103.87  103.00  
TCL 143.10  126.32  133.04  124.75  117.55  128.95  
ACE 145.63  139.29  116.06  129.73  108.28  127.80  
TMLH 132.96  125.40  114.93  136.65  126.93  127.37  
SSLI 148.90  140.67  136.02  126.35  118.85  134.16  
GT 211.31  134.12  118.64  131.71  112.79  141.71  
SLI 93.97  95.12  84.10  93.07  99.01  93.05  
BUILife 4,145.60  1,615.62  1,471.37  1,233.42  840.39  1,861.28  
Alife 125.56  90.74  40.36  75.92  90.45  84.61  

ค่าเฉลี่ย 531.51  261.53  236.24  221.64  177.35  285.66  

อัตราส่วนเฉลี่ยของทั้งหมด 317.63  181.73  167.72  160.16  137.92  193.03  
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หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน   
สินทรัพยส์ภาพคล่อง 

ส ารองเบ้ียประกันท่ี + ส ารองค่าสินไหมและค่า
ไม่ถือเป็นรายได้        สินไหมทดแทนค้างจ่าย

=

 
         เมื่อพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า บริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่มีอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเฉลี่ย 5 ปี สูงกว่า 100% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอต่อ
ภาระผูกพันในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ยกเว้นบริษัท OLIC และ 
AACP ซึ่งมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 61.76% และ 99.07% ตามล าดับ โดยบริษัทที่มี
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่บริษัท AIA คิดเป็น 124.59% ล าดับต่อมา คือ 
KTAL และ ING คิดเป็น 117.5% และ 112.13% ตามล าดับ  

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า บริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่มีอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเฉลี่ย 5 ปี สูงกว่า 100% เช่นกัน ยกเว้นบริษัท FLA Alife และ SLI ซึ่งมีอัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยเท่ากับ 54.62% 84.61% และ 93.05% ตามล าดับ โดยบริษัทที่มี
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ BUILife คิดเป็น 1,861.28% ล าดับต่อมา คือ 
GT และ SSLI คิดเป็น 141.71% และ 134.16% ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่า มีบริษัท 15 บริษัท จาก 20 บริษัท  ที่ มี
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเกินกว่า 100% แสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่มีสภาพคล่องสูง คือมี
สินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งประกอบไปด้วย เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนเป็น   
เงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนและเงินที่ต้องส ารองประกันภัยส าหรับกรมธรรม
ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดได้ 

 

X 100 
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3.2 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ซึ่งแสดงถึงจ านวนรอบในการเรียกเก็บเงินค่า
เบี้ยประกันค้างจ่ายในแต่ละปี แสดงผลในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (หน่วย : เท่า) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             

AIA N/A      15.45  13.33  17.75  19.51  16.51  

AACP 15.85  12.86  14.91  17.31  18.65  15.92  
MTL 13.18  13.66  16.33  17.22  20.70  16.22  
BLA 10.36  10.88  11.80  13.14  17.29  12.69  
OLIC 45.60  46.96  43.71  35.68  33.45  41.08  

SCNYL 32.15  31.04  40.49  44.70  46.23  38.92  

KTAL 18.31  22.79  25.43  32.10  41.49  28.03  
ING 14.26  15.17  15.73  14.43  15.79  15.08  

SELI 16.32  15.88  15.85  16.11  18.05  16.44  

PLT 19.14  9.74  11.29  13.67  16.11  13.99  

ค่าเฉลี่ย 20.57  19.44  20.89  22.21  24.73  21.49  
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             

FLA 14.81  11.47  11.25  12.53  11.52  12.32  
MIT 15.66  10.10  12.31  11.46  12.71  12.45  
TCL 15.99  15.42  31.30  31.92  53.40  29.61  
ACE 15.27  11.04 15.24 16.00  14.22  14.35 
TMLH 7.74  12.49  11.27  19.24  39.13  17.97  
SSLI 20.40  24.69  23.83  24.45  31.77  25.03  
GT 6.07  8.44  11.32  18.64  33.21  15.53  
SLI 22.10  18.22  15.39  14.37  7.85  15.59  
BUILife 3,332.64  15,053.81  1,630.68  1,033.23  35.34  4,217.14  
Alife 15.16  17.50  31.38  33.39  44.61  28.41  

ค่าเฉลี่ย 346.59  1,518.69  179.01  121.52  28.38  438.84  

อัตราส่วนเฉลี่ยทั้งหมด 196.09  782.82  111.36  78.60  30.91  239.96  

รายได้จากการประกัน

เบ้ียประกันค้างรบั
=หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อตัราการหมุนเวียนของลกูหนี ้  
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         เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า บริษัทในกลุ่มมีอัตราการหมุนเวียนของ
ลูกหนี้เฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง 12.69 เท่า ถึง 41.08 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเรียกเก็บ
เงินได้เร็ว โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนนี้มากสุด ได้แก่ OLIC คิดเป็น 41.08 เท่า ล าดับต่อมา ได้แก่ 
SCNYL และ KTAL คิดเป็น 38.92 เท่า และ 28.03 เท่า ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า บริษัทในกลุ่มมีอัตราการหมุนเวียนของ
ลูกหนี ้5 ปี อยู่ระหว่าง 12.32 เท่า ถึง 4,217.14 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้เร็วเช่นกัน โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนน้ีมากสุด ได้แก่ BUILife คิดเป็น  4,217.14 เท่า เนื่องจาก
พบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 – 2551 บริษัท BUILife มีรายได้จากการประกันอยู่ระหว่าง 12 – 33 
ล้านบาท ในขณะที่มีเบี้ยประกันค้างรับน้อยมากอยู่ที่ 800 – 13,000 บาท ท าให้มีอัตราการ
หมุนเวียนของลูกหนี้สูงกว่าบริษัทอื่นในกลุ่ม ล าดับต่อมา ได้แก่ TCL และ Alife คิดเป็น 29.61 
เท่า และ 28.41 เท่า ตามล าดับ  
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4. การวิเคราะห์ด้านการประกันภัยต่อ 
4.1 อัตราส่วนการประกันภัยต่อ ซึ่งแสดงถึงระดับการพึ่งพาในการประกันภัยต่อ 

แสดงผลในตารางที่ 15  

ตารางที่ 15 อัตราส่วนการประกันภัยต่อ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ปี 2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             
AIA 97.45  97.64  97.83  98.30  98.31  97.91  
AACP 94.75  94.09  95.89  94.92  96.01  95.13  

MTL 99.28  99.38  99.29  98.95  98.88  99.16  
BLA 97.53  98.41  98.40  98.17  98.59  98.22  
OLIC 95.55  99.54  99.46  99.45  99.28  98.66  
SCNYL 98.42  98.50  98.90  99.01  99.12  98.79  
KTAL 91.70  93.31  94.38  95.86  98.63  94.78  

ING 98.96  97.28  99.13  99.25  99.39  98.80  
SELI 90.70  91.28  92.05  90.13  90.36  90.90  

PLT 89.12  87.63  90.69  94.41  96.82  91.74  

ค่าเฉลี่ย 95.34  95.71  96.60  96.84  97.54  96.41  

กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             

FLA 98.52  97.11  96.71  97.46  98.79  97.72  

MIT 96.15  97.16  97.32  97.27  97.13  97.01  
TCL 98.04  98.38  99.09  98.86  99.22  98.72  
ACE 99.17  99.11  99.19 99.15  99.21  99.17 
TMLH 96.01  97.07  97.31  99.44  97.47  97.46  
SSLI 98.63  98.82  98.87  98.73  98.53  98.72  
GT 47.68  57.88  61.10  69.58  69.88  61.22  
SLI 86.30  91.78  96.60  97.52  96.30  93.70  
BUILife 99.49  99.36  99.54  99.72  100.00  99.62  
Alife 96.82  95.67  95.18  94.76  95.29  95.54  

ค่าเฉลี่ย 91.68  96.54  91.61  95.25  95.18  94.05  
อัตราส่วนเฉลี่ยทั้งหมด 95.48  97.96  95.45  97.10  97.03  96.60  

เบ้ียประกันภยัรบัสทุธิ  

เบ้ียประกันภยัรบัรวม
= x 100หมายเหตุ : ค านวณได้จาก อตัราสว่นการประกันภยัต่อ   
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         เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า บริษัทในกลุ่มมีอัตราส่วนการประกันภัย
ต่อเฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง 90.90% ถึง 99.16% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมการ
ประกันภัยได้ก าหนด คือ 50% ไว้มาก แสดงให้เห็นว่าบริษัทรับประกันภัยไว้เอง และมีการ
พึ่งพาการประกันภัยต่อน้อยมาก 

เมื่อพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า บริษัทในกลุ่มมีอัตราส่วนการประกันภัยต่อ
เฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง 61.22% ถึง 99.62% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมการประกันภัย
ได้ก าหนด คือ 50% เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทรับประกันภัยไว้เอง และมีการพึ่งพาการ
ประกันภัยต่อน้อยมาก  
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5. การวิเคราะห์คุณภาพก าไรโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 
5.1 อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ  

 
ตารางที่ 16 อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ (หน่วย : เท่า) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ 
ป ี2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             

AIA 5.96  3.22  4.47  6.07  13.45  6.63  
AACP 15.02  11.39  9.84  184.89  (4,047.55) (765.28) 
MTL 8.02  6.83  8.44  8.15  7.21  7.73  
BLA 13.93  9.76  9.61  11.58  11.39  11.25  
OLIC 9.70  6.28  16.92  13.42  4.59  10.18  
SCNYL 19.62  13.00  9.21  7.72  7.91  11.49  
KTAL 29.19  28.20  9.79  8.73  8.50  16.88  
ING (1.84) (2.63) (3.27) (10.02) (96.48) (22.85) 
SELI 4.99  12.02  (2.23) (0.70) 1.76  3.17  
PLT (1.64) (0.72) (2.81) (5.59) 24.23  2.69  

ค่าเฉลี่ย 10.29  8.74  6.00  22.42  (406.50) (71.81) 

กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             

FLA 928.24  (0.59) 0.16  0.66  (1.09) 185.48  
MIT (2.72) (1.54) (6.12) (0.44) (2,102.09) (422.58) 
TCL (7.91) 16.44  (70.70) 12.43  26.50  (4.65) 
ACE (1.83) (1.45) (2.49) (9.26) (248.44) (52.69) 
TMLH (0.16) (1.06) (5.23) 7.99  25.62  5.43  
SSLI 31.40  16.95  6.06  (8.98) (5.08) 8.07  
GT 0.37  (0.85) (5.81) 22.37  29.86  9.19  
SLI (0.19) 3.64  (0.12) 2.55  2.03  1.58  
BUILife (0.38) 3.60  1.73  (3.86) (10.06) (1.79) 
Alife (1.06) 0.10  0.32  (4.65) 18.06  2.55  

ค่าเฉลี่ย 94.58  3.52  (8.22) 1.88  (226.47) (26.94) 

อัตราส่วนเฉลี่ยทั้งหมด 54.80  7.46  0.81  93.38  (2,137.01) (396.11) 

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน
ก าไรสุทธิ

หมายเหต ุ: ค านวณได้จาก อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน

=
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงเครื่องหมายของก าไรสุทธิและกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

 
NI CF NI CF NI CF NI CF NI CF 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่                

AIA + + + + + + + + + + 
AACP + + + + + + + + - + 
MTL + + + + + + + + + + 
BLA + + + + + + + + + + 
OLIC + + + + + + + + + + 
SCNYL + + + + + + + + + + 
KTAL + + + + + + + + + + 
ING - + - + - + - + - + 
SELI + + + + + - - + + + 
PLT - + - + - + - + - + 
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FLA + + - + - - - - - + 
MIT - + - + - + - + - + 
TCL - + + + - - + - + + 
ACE - + - + - + - + - + 
TMLH - + - + - + + + + + 
SSLI + + + + + + - + - + 
GT - - - + - + + + + + 
SLI + + - + - + - - - - 
BUILife + - + + + + + - - + 
Alife - + - - - - - + + + 
หมายเหตุ 1. NI = ก าไรสุทธิ ถ้า NI มีเครื่องหมาย + หมายถึง กิจการมีผลการด าเนินงานเป็น 
        ก าไร และถ้า NI มีเครื่องหมาย – หมายถึง กิจการมีผลการด าเนินงานขาดทุน 
     2. CF = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ถ้า CF มีเครื่องหมายบวก หมายถึงกิจการ 
             มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมากกว่าศูนย์ และถ้า  CF มีเครื่องหมายลบ  

       หมายถึง กิจการมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่ ากว่าศูนย์ 
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เมื่อพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า บริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่มีอัตราส่วนกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานระยะเวลา 5 ปี มีค่ามากกว่า 1 โดยที่ผลการด าเนินงานเป็นก าไรและ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวก แม้ว่าบางบริษัทจะมีแนวโน้มผลการด าเนินงานเป็น
บวกลดลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดที่ได้จากกิจกรรมด าเนินงานมากกว่าก าไรสุทธิ และ
ก าไรที่ได้มีคุณภาพ ยกเว้นบริษัท AACP ที่ในปีพ.ศ.2552 มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (4,047.55) เท่า บริษัท SELI ที่ในปีพ.ศ.2550 และ 2551 มีอัตราส่วนนี้เท่ากับ 
(2.23) และ (0.7) เท่า บริษัท PLT มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเครื่องหมายเป็น
ลบติดต่อกัน 4 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 ถึง 2551 คือ (1.64) (0.72) (2.81) และ (5.59) เท่า และ
บริษัท ING มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเครื่องหมายเป็นลบติดต่อกันทั้ง 5 ปี 
คือ (1.84) (2.63) (3.27) (10.02) และ (96.48) เท่า โดยที่ทั้งหมดมีผลการด าเนินงานขาดทุน 
แต่มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการ
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้ แต่เนื่องจากกิจการมีต้นทุนการบริหารสูง ท าให้มี
ผลการด าเนินขาดทุน ซึ่งเกิดจากกิจการมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินส ารองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
คอ่นข้างสูง 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า ในช่วงระยะเวลาปีพ.ศ.2548 ถึง 2552 
อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อก าไรสุทธิมีทั้งที่มีค่ามากกว่า 1 และน้อยกว่า 0  
(มีค่าติดลบ) โดยพบว่าบริษัท MIT ACE TMLH SSLI และ GT มีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานเป็นบวก แต่มีผลการด าเนินขาดทุน ยกเว้นบริษัท TMLH ที่ในปีพ.ศ.2550 – 2551 
และ SSLI ในปีพ.ศ.2548 ถึง 2550 ที่มีผลการด าเนินงานเป็นก าไร แสดงให้เห็นว่าบริษัทมี
ความสามารถในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้ แต่เนื่องจากกิจการมีต้นทุน
การบริหารสูง ท าให้มีผลการด าเนินขาดทุน ซึ่งเกิดจากกิจการมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินส ารองเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ส่วนบริษัทที่เหลืออีก 5 บริษัท คือ FLA TCL SLI BUILife และ 
Alife มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกและลบ และมีผลการด าเนินงานทั้งก าไรและ
ขาดทุน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

เม่ือพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานเฉลี่ยเป็นบวก หรือมากกว่า 1 และมีผลการด าเนินงานเป็นก าไร แสดงให้เห็นว่า
ก าไรของบริษัทส่วนใหญ่นั้นถือว่ามีคุณภาพ  
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5.2  อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
 

ตารางที่ 18 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่
ป ี2548 - 2552 

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             

AIA 15.72  12.85  13.02  10.85  11.16  12.72  
AACP 28.25  19.67  19.68  6.82  6.68  16.22  
MTL 17.28  15.92  21.51  20.06  19.53  18.86  
BLA 19.91  18.99  18.28  18.16  22.54  19.58  
OLIC 9.08  7.95  5.79  4.64  3.63  6.22  

SCNYL 49.90  35.56  30.21  28.18  28.63  34.49  

KTAL 50.82  39.76  40.36  40.66  38.30  41.98  

ING 23.85  24.23  24.69  23.52  26.03  24.46  

SELI 3.87  11.47  (2.96) 4.36  7.68  4.88  
PLT 9.07  6.20  10.18  10.04  19.11  10.92  

ค่าเฉลี่ย 22.77  19.26  18.07  16.73  18.33  19.03  
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             
FLA 12.23  2.55  (0.56) (4.32) 4.74  2.93  
MIT 5.04  4.27  5.13  2.45  9.08  5.20  
TCL 35.70  42.46  52.25  35.23  33.43  39.81  
ACE 35.64  9.50  28.40  37.25  22.25  26.60  
TMLH 3.47  22.53  19.02  13.18  14.98  14.63  
SSLI 16.01  15.04  15.89  9.62  11.52  13.62  
GT (4.20) 11.04  31.41  30.25  25.80  18.86  
SLI 0.80  4.70  0.31  (8.41) (7.44) (2.01) 
BUILife (0.09) 4.54  1.97  (0.73) 6.22  2.38  
Alife 7.60  (1.21) (7.00) 26.54  28.75  10.94  

ค่าเฉลี่ย 11.22  11.54  14.68  14.11  14.93  13.30  

อัตราส่วนเฉลี่ยอุตสาหกรรม 13.47  12.20  13.85  12.48  13.04  13.01  

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงานกอ่นหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 
หมายเหต ุ: ค านวณได้จาก อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอ่สินทรพัยร์วม

=
สินทรพัยร์วมถวัเฉลี่ย

 x 100
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         เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า มีอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง 4.88% ถึง 41.98% โดยบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 5 ปี สูงสุด ได้แก่ บริษัท KTAL คิดเป็น 41.98% ล าดับต่อมาได้แก่บริษัท 
SCNYL และ ING คิดเป็น 24.46% ตามล าดับ ส่วนบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
เฉลี่ย 5 ปี ต่ าสุด ได้แก่ บริษัท OLIC และ SELI เท่ากับ 6.22% และ 4.88% ตามล าดับ โดย
ภาพรวมบริษัทในกลุ่มเกือบทั้งหมดสามารถใช้สินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพ และก าไรของกิจการ
นั้นถือว่ามีคุณภาพ  

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า มีอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 5 ปี อยู่ระหว่าง (2.01) ถึง 39.81 โดยบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 5 ปี สูงสุด ได้แก่บริษัท TCL คิดเป็น 39.81% ล าดับต่อมา คือ ACE และ 
GT คิดเป็น 26.6% และ 18.86% ตามล าดับ ส่วนบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
เฉลี่ย 5 ปี ต่ าสุด ได้แก่ บริษัท SLI BUILife FLA และ MIT ที่มีอัตราผลตอบแทนของกระแสเงิน
สดต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยค่อนข้างต่ า เท่ากับ (2.01%) 2.38% 2.93% และ 5.2% ตามล าดับ 
โดยภาพรวมบริษัทในกลุ่มเกือบทั้งหมดสามารถใช้สินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพ และก าไรของ
กิจการน้ันถือว่ามีคุณภาพ 

เม่ือพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนของกระแส
เงินสดต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 5 ปี เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหาร
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ  
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5.3 อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สด  

 
ตารางที่ 19 อัตราส่วนผลกระทบของค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายทีม่ีต่อกระแสเงินสด  
                (หนว่ย : เปอร์เซ็นต์) 

บริษัท ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
อัตราส่วนเฉลีย่ป ี

2548 - 2552 
กลุ่มบริษทัขนาดใหญ ่             

AIA 0.31  0.29  0.33  0.26  0.22  0.28  
AACP 2.67  2.26  2.73  4.59  4.76  3.40  
MTL 2.13  2.20  1.34  1.32  1.42  1.68  
BLA 0.70  0.72  0.62  0.59  0.46  0.62  
OLIC 4.48  4.91  1.95  1.23  1.96  2.91  
SCNYL 0.92  1.00  0.86  0.87  0.72  0.88  
KTAL 0.48  1.02  1.06  0.90  0.45  0.78  
ING 3.16  2.59  2.01  1.85  1.63  2.25  
SELI 9.48  2.66  (5.13) 3.46  1.92  2.48  
PLT 5.10  7.59  6.16  5.75  2.75  5.47  

ค่าเฉลี่ย 2.94  2.52  1.19  2.08  1.63  2.07  
กลุ่มบริษทัขนาดเล็ก             
FLA 4.75  11.59  (86.77) (15.34) 16.20  (13.91) 
MIT 7.44  8.90  12.54  27.90  7.31  12.82  
TCL 2.39  2.21  1.49  1.85  1.50  1.89  
ACE 7.67  16.07  3.80  2.32  2.66  6.50  
TMLH 55.16  5.93  1.08  0.48  0.30  12.59  
SSLI 2.11  2.91  2.29  3.73  3.38  2.88  
GT (115.67) 29.47  8.59  5.17  2.16  (14.06) 
SLI 28.29  6.09  56.76  (1.54) (0.79) 17.76  
BUILife (64.67) 54.39  3.18  (8.48) 1.01  (2.91) 
Alife 37.54  (196.66) (39.85) 11.12  6.89  (36.19) 

ค่าเฉลี่ย (3.50) (5.91) (3.69) 2.72  4.06  (1.26) 
อัตราส่วนเฉลี่ย
อุตสาหกรรม 

(1.75) (2.95) (1.84) 1.36  2.03  (0.63) 
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หมายเหตุ ค านวณได้จาก อัตราส่วนผลกระทบของคา่เสื่อมราคาและคา่ใชจ่้ายตดัจ าหนา่ยท่ีมีตอ่
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน
=

คา่เสื่อมราคา
x 100

         เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่พบว่า บริษัทในกลุ่มมีอัตราส่วนผลกระทบของ
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดน้อยมาก โดยระยะเวลา 5 ปี มี
อัตราส่วนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.28% ถึง 5.47% แสดงให้เห็นว่า ค่าเสื่อมราคามีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานน้อยมาก ถือว่าการด าเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพ และ
ก าไรที่ได้มีคุณภาพ โดยบริษัทที่มีอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่บริษัท AIA คิดเป็น 0.28% ล าดับต่อมา คือ 
BLA และ KTAL คิดเป็น 0.62% และ 0.78% ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็กพบว่า บริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่มีอัตราส่วน
ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดน้อยมาก โดย
ระยะเวลา 5 ปี มีอัตราส่วนอยู่ระหว่าง (36.19%) ถึง 6.5% แสดงให้เห็นว่า ค่าเสื่อมราคามี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงานน้อยมาก มีเพียง 3 บริษัทที่มีอัตราส่วนมากกว่า 
10% ได้แก่ SLI MIT และ TMLH คิดเป็น 17.76% 12.82% และ 12.59% ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาทั้งหมด 20 บริษัท พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีอัตราอัตราผลกระทบของค่า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดน้อยมาก เฉลี่ย 5 ปี มีอัตราส่วนต่ ากว่า 
10% แสดงให้เห็นว่าค่าเสื่อมราคาไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ยกเว้น 
SLI MIT และ TMLH   
 
         ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรระหว่าง
กลุ่มบริษัท ประกันชีวิตขนาดใหญ่และกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก   
 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา ตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ผล
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาด
เล็ก และคุณภาพก าไรของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็ก ดังนี ้
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ตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิต 
               ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

อัตราส่วนเฉลี่ย Mean 
t-test p-value ผลการทดสอบ 

  Big Small 

1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได ้ 1.37  (9.50) 4.46 0.004 ปฏิเสธ H0 

2. อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 10.55  7.10 5.28 0.001 ปฏิเสธ H0 

3. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  30.77  42.54 (4.67) 0.002 ปฏิเสธ H0 

4. อัตราส่วนค่าใชจ้่าย  33.38  51.63 (6.03) 0.002  ปฏิเสธ H0 

5. อัตราส่วนรวม  64.15  94.17 (15.67) 0.000  ปฏิเสธ H0 

6. อัตราความเส่ียงภยัสุทธ ิ 481.03  383.48 0.87  0.425 ยอมรับ H0 

7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  11.47 5.59 2.99 0.024 ปฏิเสธ H0 

8. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  103.65  110.59 (1.31) 0.261 ยอมรับ H0 

9. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้  21.57 19.03 0.99 0.367 ยอมรับ H0 

10. อัตราส่วนการประกันภัยต่อ 96.41  93.25 3.80 0.009 ปฏิเสธ H0 

11. อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน  

(71.81) (29.74) (0.41) 0.693 ยอมรับ H0 

12. อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสด
ต่อสินทรัพย์รวม  

19.03  14.51 3.39 0.009 ปฏิเสธ H0 

13. อัตราส่วนผลกระทบของค่าเส่ือม
ราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายทีม่ีต่อ
กระแสเงนิสด  

2.07  (1.08) 0.95 0.396 ยอมรับ H0 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทขนาดเล็กไม่รวมค านวณบริษัท  
              BUILife เนื่องจากบริษัท BUILife มีอัตราส่วนทางการเงินแตกต่างจากกลุ่มมาก 
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1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ 
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 4.46 และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนเฉลี่ยก าไรสุทธิต่อรายได้แตกต่างจากกลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
 

2. อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 5.28 และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากกลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
 

3. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ (4.67) และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
 

4. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย  
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ (6.03) และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายแตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก
อยา่งมีนัยส าคัญ 
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5. อัตราส่วนรวม  
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ (15.67) และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนรวมแตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กอย่าง
มีนัยส าคัญ 
 

6. อัตราความเสี่ยงภัยสุทธิ  
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.87 และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.425 ซึ่งมากกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราความเสี่ยงภัยสุทธิไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
 

7. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 2.99 และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แตกต่างจากกลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 

 
8. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง
การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ (1.31) และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.261 ซึ่งมากกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไมแ่ตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
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9. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.99 และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.367 ซึ่งมากกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกัน
ชีวิตขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
 

10. อัตราส่วนการประกันภัยต่อ 
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 3.80 และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนการประกันภัยต่อแตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
 

11. อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ (0.41) และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.693 ซึ่งมากกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่แตกต่างจากกลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
 

12. อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 3.38 และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมแตกต่างจาก
กลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
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13. อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายท่ีมีต่อกระแสเงินสด  
จากข้อมูลตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง

การเงินของกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งใช้การทดสอบ T-test ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (α = 0.05) พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.95 และมีค่า p-value 
เท่ากับ 0.396 ซึ่งมากกว่า α ที่ก าหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้นสรุปได้ว่ากลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่
มีต่อกระแสเงินสด ไมแ่ตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 
 1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ยดี
สุด คือ บริษัท AIA คิดเป็น 7.17% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ยต่ าสุด คือ 
บริษัท Alife คิดเป็น (7.93)% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาด
ใหญ่มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 
 2. อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเฉลี่ยดีที่สุด คือ บริษัท PLT คิดเป็น 50.62% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
การลงทุนเฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัท 4.42% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกัน
ชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาด
เล็ก 
 
 3. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ บริษัท KTAL คิดเป็น 7.26% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
บริษัท SLI 90.88% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มี
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนแตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 
 4. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัท MTL 
คิดเป็น 6.90% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัท BUILife 167.67% และ
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายแตกต่าง
จากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 

5. อัตราส่วนรวม พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนรวมเฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัท MTL คิดเป็น 
31.51% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัท BUILife 219.56% และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนรวมแตกต่างจากกลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 

 
6. อัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิเฉลี่ยต่ าสุด 

คือ บริษัท BUILife คิดเป็น 3.81% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิเฉลี่ยสูงสุด คือ 
บริษัท SLI คิดเป็น 1,022.96% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดใหญ่มีอัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 

 
7. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้

ถือหุ้นเฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัท BUILife คิดเป็น 0.09 เท่า ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นสูงสุดเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัท AACP คิดเป็น 23.06% และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แตกต่างจากกลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 

 
8. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนส่วนเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ย

สูงสุด คือ บริษัท BUILife คิดเป็น 1,861.28% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนส่วนเงินทุนหมุนเวียน
เฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัท FLA คิดเป็น 54.62% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนส่วนเงินทุนหมุนเวียน ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็ก 

 
9. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ พบว่าบริษัทที่มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ เฉลี่ย

สูงสุด คือ บริษัท BUILife คิดเป็น 4,217.14 เท่า ส่วนบริษัทที่มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
เฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัท FLA คิดเป็น 12.32 เท่า และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็ก 

 
10. อัตราส่วนการประกันภัยต่อ พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนการประกันภัยต่อเฉลี่ยสูงสุด 

คือ บริษัท BUILife คิดเป็น 99.62% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนการประกันภัยต่อเฉลี่ยต่ าสุด คือ 



61 
 

 

บริษัท GT คิดเป็น 61.2% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่
มีอัตราส่วนการประกันภัยต่อ แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 

 
11. อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วน

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัท KTAL คิดเป็น 16.88% 
ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อก าไรสุทธิเฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัท 
AACP คิดเป็น (765.28)% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาด
ใหญ่มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อก าไรสุทธิ ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดเล็ก 

 
12. อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม พบว่าบริษัทที่ มีอัตรา

ผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัท KTAL คิดเป็น 41.98% 
ส่วนบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัท SLI 
คิดเป็น (2.01)% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตรา
ผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 

 
13. อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด 

พบว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดเฉลี่ย ต่ าสุด คือ บริษัท Alife คิดเป็น (36.19)% ส่วนบริษัทที่มีอัตราส่วนผลกระทบของค่า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัท SLI คิดเป็น 
17.76% และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วน
ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 

 
     
 



 
 

บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
    
         จากการศึกษาในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพก าไรของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตในช่วงระยะเวลา ตั้งแต ่  
ปี พ.ศ. 2547 – 2552 โดยรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินดังกล่าวมาค านวณหาค่าอัตราส่วนทาง
การเงิน อัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงิน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน รวมท้ังสิ้น 13 อัตราส่วน รวมทั้งท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานและคุณภาพก าไรของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานและคุณภาพก าไรของบริษัทประกันชีวิต ระหว่างกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ 
และกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 21 : อัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ยปี 2548 – 2552 แบ่งตามขนาดกลุ่มบริษัท  
อัตราส่วน กลุ่มบรษิัทขนาดใหญ่ กลุ่มบรษิัทขนาดเล็ก

อัตราส่วนก าไรสุทธิตอ่รายได้ 1.37 (9.50)

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 10.55 7.10

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 30.77 42.54

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 33.38 51.63

อัตราส่วนรวม 64.15 94.17

อัตราส่วนความเสี่ยงภัยสุทธิ 481.03 383.48

อัตราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถอืหุน้ 11.47 5.59

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 103.65 110.59

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 21.49 19.03

อัตราส่วนการประกันภัยตอ่ 96.41 93.25

อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนนิงานตอ่ก าไรสุทธิ (71.81) (29.74)

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดตอ่สินทรพัย์รวม 19.30 14.51

อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดั
จ าหนา่ยทีมี่ตอ่กระแสเงินสด

2.07 (1.08)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงอัตราส่วนมีค่าติดลบ 
         ด้านความสามารถในการท าก าไรสุทธิ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ 
พบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 1.37% ดีกว่ากลุ่ม
บริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้เฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ (9.50%) 
 
         ด้านความสามารถในการบริหารเงินลงทุน โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 10.55% 
ดีกว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 7.10%  
 
         ด้านประสิทธิภาพในการเลือกรับท าประกันภัย โดยพิจารณาจากอัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทน พบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย เท่ากับ 30.77% ต่ า
กว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน เท่ากับ 42.54%  
 
         ด้านประสิทธิภาพในการบริหารงานค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เท่ากับ 33.38% ต่ า
กว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เท่ากับ 51.63%  
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ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการรับประกันภัยโดยรวม พิจารณาจากอัตรา
ส่วนรวม พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 64.15% ต่ ากว่ากลุ่มบริษัท
ขนาดเล็ก ที่มีอัตราส่วนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 94.17%  
 
         ดังนั้น เมื่อพิจารณาอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่าย และอัตราส่วนรวม สามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม
บริษัทขนาดใหญ่มีความสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพ ได้ดีกว่ากลุ่มบริษัทขนาด
เล็ก รวมท้ังมีความสามารถในการบริหารเงินลงทุนได้ดีกว่า ท าให้กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มีผลการ
ด าเนินงานดีกว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก   
 
         ด้านความเสี่ยงในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยพิจารณาจากอัตราส่วนความเสี่ยงภัย
สุทธิ พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราความเสี่ยงภัยเฉลี่ย เท่ากับ 481.03% สูงกว่ากลุ่ม
บริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราความเสี่ยงภัยเฉลี่ย เท่ากับ 383.48% แสดงให้เห็นว่าบริษัทในกลุ่ม
บริษัทขนาดเล็กมีเงินกองทุนรองรับในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ดีกว่าบริษัทในกลุ่มบริษัท
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบทางสถิติพบว่า ความเสี่ยงในการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
  
         ด้านโครงสร้างทางการเงิน โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น พบว่า
กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย เท่ากับ 11.47 เท่า สูงกว่า 
กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย เท่ากับ 5.59 เท่า แสดงให้
เห็นว่าบริษัทในกลุ่มบริษัทขนาดเล็กมีการพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งภายนอกน้อยกว่ากลุ่มบริษัท
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบทางสถิติพบว่า กลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มี
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 
         ด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาจากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนพบว่า กลุ่มบริษัทขนาด
ใหญ่ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ย เท่ากับ 103.65% ต่ ากว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ที่มี
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ย เท่ากับ 110.59%  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็กมี
สภาพคล่องดีกว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบทางสถิติพบว่า กลุ่ม
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็ก 
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ด้านการบริหารการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า โดยพิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของ
ลูกหนี้ พบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 21.49  
เท่า น้อยกว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 19.03 เท่า 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็กมีการบริหารการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ดีกว่า กลุ่มบริษัท
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบทางสถิติพบว่า กลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มี
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 
         ด้านการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนการประกันภัยต่อ พบว่า กลุ่มบริษัท
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราส่วนการประกันภัยต่อ เฉลี่ย เท่ากับ 96.41% สูงกว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก 
ที่มีอัตราส่วนการประกันภัยต่อ เท่ากับ 93.25% อยู่เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทประกัน
ขนาดใหญ่ มีการพึ่งพาการประกันภัยต่อน้อยกว่ากลุ่มบริษัทประกันขนาดเล็ก  
  
         การวัดคุณภาพก าไร โดยพิจารณาจากอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อ
ก าไรสุทธิ พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อก าไร
สุทธิเฉลี่ย เท่ากับ (71.81)% ต่ ากว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานต่อก าไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ (29.74)% แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินของกลุ่มบริษัท
ขนาดเล็ก มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจาก
การทดสอบทางสถิติพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานต่อก าไรสุทธิไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 
         การวัดคุณภาพก าไร โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์
รวม พบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม 
เฉลี่ย เท่ากับ 19.03% สูงกว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย เท่ากับ 14.51%  
 
         การวัดคุณภาพก าไร โดยพิจารณาจากอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด พบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนผลกระทบ
ของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดเฉลี่ย เท่ากับ 2.07% สูงกว่ากลุ่ม
บริษัทขนาดเล็ก ที่มีอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ
กระแสเงินสดเฉลี่ย เท่ากับ (1.08)% แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก 
มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบ
ทางสถิติพบว่า กลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
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         สรุป การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของบริษัทประกันชีวิต 20 บริษัท 
โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ในด้านความสามารถในการ
ท าก าไร ด้านการบริหารเงินลงทุน และด้านการรับประกันภัย พบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มีผล
การด าเนินงานดีกว่ากลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ส่วนด้านความสามารถในการรองรับการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน ด้านโครงสร้างทางการเงิน ด้านสภาพคล่องซึ่งวัดจากอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน และอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ และคุณภาพก าไรในด้านอัตราส่วนกระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน และในด้านอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่
มีต่อกระแสเงินสด นั้น พบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก 
 

ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 
         ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรของบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศไทย โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์น้ันมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 – 
2552 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีข้อจ ากัดในเรื่องข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ มีข้อมูลของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่ครบทุกบริษัทและไม่ครบ 5 ปี ท าให้บางบริษัทต้องมีการ
ค านวณกระแสเงินสดจากการด าเนินงานโดยวิธีทางอ้อมด้วยตนเอง ซึ่งท าให้ต้องใช้เวลาใน
การศึกษามาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
         จากการศึกษาข้างต้นพบว่า บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีผลการด าเนินงานดีกว่า
บริษัทประกันขนาดเล็ก และมีคุณภาพก าไรไม่แตกต่างจากบริษัทประกันขนาดเล็ก ผู้ศึกษาจึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังนี้ 
 1. ส าหรับนักลงทุน ควรพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ ดีกว่า
บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ มี
ผลประสิทธิภาพในการบริหารงาน ท าให้มีผลการด าเนินงานเป็นก าไรดีกว่ากลุ่มบริษัทประกัน
ชีวิตขนาดเล็ก 
 2. ส าหรับผู้ที่สนใจที่จะเลือกท าประกันชีวิต ควรเลือกตัดสินใจจากบริษัทประกันชีวิตใน
กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เป็นกลุ่มแรก เนื่องจากแม้ว่าจากการศึกษาจะพบว่ากลุ่มบริษัทประกัน
ชีวิตขนาดใหญ่มีความสามารถในการรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ด้านโครงสร้างทาง
การเงิน และด้านสภาพคล่องซึ่งวัดจากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ไม่แตกต่างจากกลุ่มบริษัท
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ประกันชีวิตขนาดเล็ก แต่กลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่มีผลการด าเนินงานดีกว่ากลุ่มบริษัท
ประกันชีวิตขนาดเล็ก 

3. ส าหรับภาครัฐ ควรเร่งพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ ให้สามารถเผยแพร่
ข้อมูลได้โดยรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลละเอียดครบถ้วน เพื่อให้ผู้สนใจมีข้อมูล
ครบถ้วน และถูกต้อง ก่อนเลือกตัดสินใจจะท าประกันชีวิต รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญของการท าประกันชีวิต 
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ภาคผนวก ก 

โครงสร้างงบดุลและงบก าไรขาดทนุของบริษัทธุรกิจประกันชีวิต 
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งบดุล 

รายการสินทรัพย์ ปี XXXX 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
   พันธบัตร 
   ตัว๋เงิน 
   หุ้นทุน 
   หุ้นกู ้
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์    

 

เงินให้กูย้ืม 
   เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน 
   เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ านองเป็นประกัน 
   เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน 
   เงินให้กู้ยืมโดยมีธนาคารค้ าประกัน 
   เงินให้กู้ยืมอื่นๆ 
รวมเงินให้กู้ยืม 

 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืม  
รวมเงินให้กู้ยืมสุทธิ  
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 
เบี้ยประกันค้างรับ 
รายได้จากการลงทุนและเงินให้กู้ยืมค้างรับ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์อื่น 

 

รวมสินทรัพย์  
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รายการหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี XXXX 
หนี้สิน 
   เงินส ารองประกันภัย 
   เงินที่ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 
   เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 
   หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 
   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
   หนี้สินอื่น 
รวมหนี้สิน    

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   หุ้นสามัญ 
   หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น/ส่วนล้ ามูลค่าหุ้น - สามัญ 
   ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
   ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 
   ก าไร(ขาดทุน) สะสม 
   จัดสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 
   จัดสรรแล้ว – ส ารองอื่น 
   ยังไม่ได้จัดสรร 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
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งบก าไรขาดทุน 
 ปี XXXX 
รายได้ 
   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
   รายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับ 
   ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
   ก าไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ 
   รายได้อื่น 
รวมรายได้    

 

รายจ่าย 
   ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน 
      เงินส ารองเบี้ยประกันภัยเพิ่ม(ลด)จากปีก่อน 
      เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 
      เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย 
      ค่าจ้างและบ าเหน็จ 
      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 
      ค่าใช้จ่ายในการรับประกันอื่น 
   รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกัน 
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 
      ค่าภาษีอากร 
      หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
      ค่าตอบแทนกรรมการ 
      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 
   รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
รวมรายจ่าย 

 

ก าไร (ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  

 



ประวัติผู้ศึกษา 
 
         ชื่อนางสาวปณิดา วิเชียรโหตุ เกิดเม่ือวันที่ 18 เดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2524 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จบการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2545 และจบการศึกษาปริญญา
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 
สาขาการภาษีอากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2552 ปัจจุบัน
ท างานที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ส านักธุรกิจ
สยามสแควร์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 




