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การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวินาศภัย ระหว่าง บริษัท ทพิย

ประกนัภัย จํากดั (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

OPERATION ANALYSIS OF THE INSURANCE SECTOR ANNIHILATED 

BETWEEN DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

AND  BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  

จิตตสุ์ภา แกว้มณี 1   ดร.พงษส์รรค ์ ลีลาหงส์จุฑา 2 

-------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัวินาศภยั ระหวา่ง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 

กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินใน

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง 2554 เพื่อนาํมาวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 

ผลการศึกษาพบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)มีความสามารถใน

การทาํกําไร และนโยบายทางการเงิน ดีกว่า บริษัท กรุงเทพประกันภัย จาํกัด 

(มหาชน)  แต่พบวา่ บริษทัยงัขาดความสามารถในการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและ

บริหาร ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานอ่ืนๆ และความสามารถในการบริหารการลงทุน 

ส่วนการวดัสภาพคล่องพบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพ

ในการเรียกเก็บหน้ีนอ้ยกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และทางดา้น

ประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่าทั้งสองบริษทั ยงัขาดประสิทธิภาพในการนํา

สินทรัพย ์ไปลงทุน มีสินทรัพยม์ากเกินความตอ้งการรวมทั้งขาดประสิทธิภาพในการ

ใชสิ้นทรัพยอี์กดว้ย  

คําสําคัญ : ผลการดาํเนินงาน, ธุรกิจประกนั, วนิาศภยั, บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั  

--------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2 อาจารยจ์ารพิเศษ คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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(มหาชน), บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

This independent study is intended to understand the operation efficiency of 

the insurance business between Dhipaya Insurance PLC and Bangkok Insurance 

PLC by gathering the information from the financial statements for the year ended 

December 31 from 2007 -2011 and conducting a financial ration analysis. 

The results showed that Dhipaya Insurance PCL has the better financial 

policy than Bangkok Insurance PCL . In addition, the company lacked the ability 

to manage the cost of sales and administrative other operating expense and ability 

to manage   investments. For liquidity, Dhipaya Insurance PCL efficiency in 

the collection is less than the Company. Bangkok Insurance PCL. In conduction for 

the performance, both    efficacy in asset investment, asset utilization  and over  

asset purchase. 

KEYWORD : OPERATION ANALYSIS, INSURANCE, DHIPAYA INSURACE, 

BANGKOK INSURANCE 

ความสําคัญของปัญหา 

จุดเร่ิมตน้ของบริษทัประกนัภยั มีจุดกาํเนิดจากการเกิดไฟไหมค้ร้ังใหญ่ใน

นครลอนดอนในราวเดือนกนัยายน ค.ศ. 1666 กระทัง่ในปี ค.ศ. 1710 มีการจดัตั้ง

บริษทัรับประกนัอคัคีภยัข้ึนเป็นคร้ังแรก คือ The Sun Insurance Office Of London 

ซ่ึงยงัคงดาํเนินกิจการอยูต่ราบจนทุกวนัน้ีในช่ือของ Royal & Sun Insurance Plc. 

สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมี้การจดัตั้งบริษทัท่ีดาํเนินการธุรกิจประกนัภยั 

ในปี 2548  คือ บริษทั ไทยประกนัชีวิต และบริษทัไทยเศรษฐกิจประกนัภยั ในปี 

2510 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกนัชีวติ และพระราชบญัญติัประกนั 

วนิาศภยัเป็นคร้ังแรก(สุรเทพ โลหิตกุล, บรรณาธิการ, 2542) 
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3รูปแบบการประกนัภยั3แบ่งออกเป็นสองสายหลกั ก็คือการประกนัชีวิต หมาย

รวมถึง การประกนัต่อความสูญเสีย เสียหายอนัจะเกิดแก่บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล โดย

สัญญาจกัชดเชยเม่ือมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุม้ครองอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเช่น การ

ประกนัอุบติัเหตุและสูญเสียอวยัวะ (Accident and dismemberment), การประกนักรณี

ทุพพลภาพ (Total Disability) , หรือ การประกนัสุขภาพ (Health Insurance) ส่วนการ

ประกนัวินาศภยัแบ่งออกเป็นส่ีประเภท คือการประกนัอคัคีภยั (Fire Insurance), การ

ประกนัภยัรถยนต ์(Motor Insurance), การประกนัภยัทางทะเล (Marine Insurance), 

และ การประกนัเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous/Casualty Insurance) (วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี, 2556) 

ธุรกิจประกนัภยัไทยมีความแข็งแกร่ง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก

ปัจจยัรอบดา้นไดอ้ย่างมัน่คง พลิกฟ้ืนจากสถานการณ์อุทกภยัเม่ือปลายปี 2554 ได้

อยา่งรวดเร็วและเขม้แขง็ สะทอ้นไดจ้ากตวัเลขธุรกิจประกนัภยัในปี 2555 มีอตัราการ

เจริญเติบโตถึงร้อยละ 21.48 ทั้งน้ี ในปี 2556 สํานกังาน คปภ. คาดวา่ธุรกิจประกนัภยั

จะเติบโตต่อเน่ือง  (สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.), 2556) 

ผูว้ิจยัเห็นวา่ธุรกิจประกนัวินาศภยัจึงมีบทบาทสําคญั ท่ีจะสร้างหลกัประกนั

และความมัน่คงให้กบัเศรษฐกิจและสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน  ช่วยสร้างความ

มัน่คงพื้นฐานแก่บุคคล ครอบครัว และธุรกิจต่าง ๆ เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีศกัยภาพ

สูงในการระดมเงินออมจากบุคคลภายในประเทศ เพื่อนาํไปจดัสรรลงทุนในภาค

เศรษฐกิจต่าง ๆ อนัเป็นการขยายขีดความสามารถในการผลิตของประเทศ จึงเป็นท่ีมา

ของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มของอุตสาหกรรมการเงิน ซ่ึงโดยวดัไดจ้าก

อตัราส่วนทางการเงิน  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั ระหวา่ง บริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ทาํการศึกษาเฉพาะธุรกิจประกนัวินาศภยั ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2554 เป็น

ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงจะเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 และเลือกเฉพาะบริษทัท่ีส่งงบการเงินครบถว้น โดย

บริษทัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งหมด 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั (มหาชน) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจยัน้ีไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างประชากรมาจากธุรกิจประกนัวินาศภยั  

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) โดยใชเ้กณฑ์การเลือกมา

จาก ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงรวมทุกประเภท ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 โดย บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่  

ลาํดบัท่ี 2  9.99%,บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ 

ลาํดบัท่ี 3  7.22% ซ่ึงรองมาจาก บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดัมีส่วนแบ่งการตลาด

15.51 ( สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกนัภยั     

(คปภ.),2006) 

ผูศึ้กษาใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 17 อตัราส่วน  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร  

1.1 อตัราส่วนการรับประกนัภยัต่อ 

1.2 อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

1.3 อตัรากาํไรขั้นตน้ 

1.4 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั 

1.5 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

1.6 อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ 

1.7 อตัรากาํไรสุทธิ 
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1.8 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

2. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง  

2.1 อตัราหมุนเวยีนเบ้ียประกนัคา้งรับ 

3. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน  

3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

4.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.2 Policy Liability to Capital Fund 

4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.4 อตัราการจ่ายเงินปันผล 

4.5 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์

ผลการวจัิย 

ในการศึกษาการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย 

ระหวา่ง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและ นาํมาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.ลกัษณะการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย 

ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท บริษทัฯ ได้

ดาํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั ต่อกรมทะเบียนการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลงั, ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั ( Non-Life 

Insurance ) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั  
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1.1. การประกนัอคัคีภยั ให้ความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดจากไฟไหม ้

ฟ้าผา่ ระเบิด ท่ีเกิดกบัสินทรัพยข์องผูเ้อาประกนั โดยยกเวน้วตัถุบางอยา่ง เช่น เงิน

แท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคาํแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี ตน้ฉบบัหรือ

สําเนาเอกสารของแบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือ

แบบพิมพ ์หรือแม่พิมพ ์หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสารสาํคญัต่างๆ ไปรษณีย์

ยากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบตัร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ โบราณวตัถุหรือ

ศิลปวตัถุอนัมีมูลค่ารวมทั้งส้ินเกินกวา่ 10,000 บาท 

1.2. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ให้ความคุม้ครองความเสียหาย

สินคา้ในระหว่างการขนส่ง เช่นเรือล่ม เรือเกยต้ืน เรือไฟไหม เคร่ืองบินตก เป็นตน้ 

แบ่งการรับประกนัภยัออกเป็น 2 ประเภท คือ การรับประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทั้ง

ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งการรับประกนัภยัตวัเรือ และเคร่ืองจกัร

อุปกรณ์เรือ 

1.3. การประกนัภยัรถยนต ์คือ การให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิด

จากอุบติัเหตุทางรถยนต ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จะชดใช้ค่าเสียหายแก่

ผูป้ระสบภยักรณีเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพตามวงเงินท่ีระบุใน

พระราชบญัญติั การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจประกอบดว้ย การประกนัภยั

บุคคลท่ีสาม การประกนัภยับุคคลท่ีสาม/ลกัทรัพย ์ และการประกนัภยัประเภทรวม

หรือประกนัภยัชั้นหน่ึง 

1.4. การประกนัภยัเบด็เตล็ด เช่น การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล การ

ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง การประกนัภยัสําหรับเงิน การประกนัโจรกรรม การ

ประกนัภยัเคร่ืองจกัร การประกนัภยัเคร่ืองบิน การประกนัภยัปิโตรเคมีและพลงังาน 

และการประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด เป็นตน้    

2.ผลการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

ผลจากการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั ระหว่าง

บริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภยั จาํกัด 

(มหาชน) ดว้ยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินสามารถสรุปไดด้งัตารางดงัต่อไปน้ี 
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อตัราส่วนทางการเงิน ค่าเฉล่ีย 

  TPI BKI 

1. อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร     

อตัราส่วนการรับประกนัภยัต่อ % 107.69 104.7 

อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน % 52.37 56.55 

อตัรากาํไรขั้นตน้ %    36 13.21 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั % 39.89 39.93 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน % 3.58 4.37 

อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ (เท่า) 1 0.44 

อตัรากาํไรสุทธิ % 14.07 13.72 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 12.15 5.87 

2. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง     

อตัราหมุนเวยีนเบ้ียประกนัคา้งรับ (วนั) 71 69 

3. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน      

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์% 3.57 3.97 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์% 22.83 26.96 

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 4.71 0.84 

Policy Liability to Capital Fund (เท่า)  2.19 0.63 

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 1.1 0.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 353.1 413.92 

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์(เท่า) 0.18 0.14 

1. อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร  

1.1. อตัราส่วนการรับประกันภยัต่อ พบได้ว่า บริษทั ทิพยประกันภัย 

จาํกดั (มหาชน)  มีอตัราส่วนการรับประกนัภยัต่อเฉล่ีย เท่ากบั107.69 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

ท่ีดีกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 104.70 แสดงให้

เห็นว่าบริษัท ทิพยประกันภัย มีเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ เม่ือเปรียบเทียบกับเบ้ีย

ประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายไดอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ 
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1.2. อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พบไดว้่า บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)  มีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เฉล่ีย เท่ากบั52.37ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

ท่ีดีกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 56.55แสดงให้เห็น

วา่บริษทั ทิพยประกนัภยั มีประสบการณ์ในการรับประกนัภยัมากวา่ 

1.3. อตัรากาํไรขั้นตน้ พบไดว้า่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

มีอตัรากาํไรขั้นตน้ เฉล่ีย เท่ากบั36 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 13.64 แสดงให้เห็นว่าบริษทั ทิพยประกนัภยั มี

ประสิทธิภาพในการกาํหนดนโยบายขายประกนัท่ีดีกวา่ 

1.4. อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั  พบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสามารถใน

การบริหารค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานอ่ืนๆ 

เน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของบริษทั คือ 39.98 และ 39.93 ตามลาํดบัอยูใ่นเกณฑ์ท่ี

สูงกวา่ปกติ  ซ่ึงปกติไม่ควรสูงเกินกวา่ร้อยละ 15 

1.5. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน พบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสามารถในการ

บริหารการลงทุน เน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของบริษทั คือ 3.58 และ 4.37 ตามลาํดบั

ซ่ึงอยูใ่นเกณฑต์ํ่ากวา่ปกติ  ซ่ึงปกติไม่ควรตํ่ากวา่ร้อยละ 5 

1.6. อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ  บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่มีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบ้ีย

ประกนัของผูท้าํประกนัภยั ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของบริษทั คือ 1 และ 0.44 ตามลาํดบัซ่ึง

อยูใ่นเกณฑต์ํ่ากวา่ปกติ  ซ่ึงปกติไม่ควรตํ่ากวา่ร 2 เท่า 

1.7. อตัรากาํไรสุทธิ พบไดว้า่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  มี

อตัรากาํไรสุทธิ เฉล่ีย เท่ากบั14.07 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 13.72 แสดงให้เห็นวา่บริษทั ทิพยประกนัภยั มีเบ้ีย

ประกนัภยัรับสุทธิ มีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรหลงัจากหักตน้ทุน และค่าใช้จ่าย

รวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2554  ไดเ้กิดอุทกภยั ทาํให้ทั้ง 2 

บริษทั มีอตัรากาํไรสุทธิตํ่ากวา่ปกติในปี 2554 
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1.8. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น พบไดว้่า บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)  มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น เท่ากบั12.15 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่าบริษทั 

กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.87 แสดงให้เห็นวา่บริษทั ทิพย

ประกนัภยั มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้นได ้อย่างไรก็ตาม 

ในปี 2554  ไดเ้กิดอุทกภยั ทาํให้ทั้ง 2 บริษทั มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ตํ่ากวา่ปกติ

ในปี 2554 

2. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง 

2.1. อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)  มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเฉล่ีย เท่ากบั 72 มีประสิทธิภาพในการเรียก

เก็บหน้ีนอ้ยกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง มีอตัราผลตอบแทนผู้

ถือหุน้เฉล่ีย เท่ากบั 69 

3. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการทาํงาน  

3.1. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ พบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไม่มีประสิทธิภาพในการนาํ

สินทรัพย ์ไปลงทุน เกิดการสูญเปล่าจากการลงทุนเน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของ

บริษทั คือ 3.57 และ 3.97 ตามลาํดบัอยูซ่ึ่งอยูต่ ํ่ากวา่เกณฑ์ปกติ ซ่ึงไม่ควรตํ่ากวา่ร้อย

ละ 5 

3.2. อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ พบว่า บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยม์ากเกินความ

ตอ้งการและขาดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์เน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของ

บริษทั คือ 23 และ 27 ตามลาํดบัซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวตํ่ากวา่เกณฑ์ปกติ โดยปกติอยู่

ระหวา่ง 70-80 

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

4.1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น พบวา่บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียเท่ากบั 4.71 มีความเส่ียง

ในการกูย้มืสูงกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง อตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ เฉล่ีย เท่ากบั 0.84 
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4.2. Policy Liability to Capital Fund พบวา่บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน)  Policy Liability to Capital Fund เฉล่ียเท่ากบั 2.19 มีความสามารถในการ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และกิจการอยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน มากกวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง Policy Liability to 

Capital Fund เฉล่ีย เท่ากบั 0.63 

4.3. อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น พบว่าบริษัท ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  อตัราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียเท่ากบั 

1.10 มีอยูใ่นเกณฑ์ไม่ปกติ เม่ือเทียบกบับริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ซ่ึง

มี อตัราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ียเท่ากบั 0.25มีอตัราส่วนอยูใ่นเกณฑ์

ปกติ โดยปกติควรตํ่ากวา่ 1 เท่า แสดงใหเ้ป็นวา่บริษทั กรุงเทพประกนัภยั มีหน้ีสินต่อ

ผูเ้อาประกนัภยัท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากส่วนผูถื้อหุน้เตม็จาํนวน 

4.4. อัตราการจ่ายเงินปันผล พบว่าบริษัท ทิพยประกันภัย จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) กิจการมีความสามารถใน

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเน่ืองจาก ค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ของบริษทั คือ 353.13 

และ 413.94 ตามลาํดบั 

4.5. อตัราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย  ์ บริษทั ทิพยประกันภยั จาํกัด 

(มหาชน)  มีอตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์เฉล่ียเท่ากบั0.18 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีกวา่

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.14 แสดงให้เป็นวา่บริษทั 

ทิพยประกนัภยั จาํกดั มีสินทรัพยท่ี์นาํไปลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียง และมีสภาพ

คล่องท่ีเพียงพอ พร้อมต่อการชดใช้ตามภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ท่ีได้รับ

ประกนัภยัไว ้

สรุปผลการวจัิย 

ในปลายปี 2554 ไดเ้กิดมหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ส่งผลกระทบขยายวงกวา้ง ทั้ง

ในเร่ืองอตัราการเกิดสินไหมและผลกระทบต่อเน่ืองถึงระบบการผลิตทุกภาคธุรกิจทาํ

ให้  ทาํให้ทั้ งสองบริษทัคือบริษทั ทิพยประกันภยั จาํกัด (มหาชน) และบริษัท 

กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการทาํกาํไรลดลง โดยมีอตัรา

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงกว่าปกติ โดยมีอตัรา 65.69 ,79.33 ตามลาํดบั ปี2554
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บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรสุทธิ อตัรา

ผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น ลดลงโดยมีอตัรา 16.75, 0.83, 0.95 ตามลาํดบั ส่วนบริษทั 

กรุงเทพประกันภัย จาํกัด (มหาชน) มีอัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรสุทธิ อัตรา

ผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น ลดลงโดยมีอตัรา -6.3, 0.71, 0.29 ตามลาํดบั ทางดา้นสภาพ

คล่อง บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีนอ้ย

กวา่ บริษทักรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   ทางดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ทั้งสองบริษทัขาดประสิทธิภาพในการนาํสินทรัพย์ไป ซ่ึงบริษทั ทิพยประกันภยั 

จาํกดั (มหาชน)มีค่าเฉล่ียผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ท่ี 3.57 ส่วนบริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั ( มหาชน )  อยูท่ี่ 3.97 เกิดความสูญเปล่าจากการลงทุนในสินทรัพย์

และ จากอตัราการหมุนของสินทรัพย์ค่าฉล่ียพบว่า บริษทั ทิพยประกันภยั จาํกัด 

(มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั ( มหาชน ) มีสินทรัพยม์ากเกินความ

ตอ้งการ และขาดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์มีอตัราค่าเฉล่ีย 22.83 และ 26.96 

ตามลาํดบั ทางด้านอตัราส่วนการวิเคราะห์นโยบายทางเงิน ทั้งสองบริษทั มีความ

เส่ียงในการกูย้มื  และพบวา่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)มีความสามารถใน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ทางบริษทับริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั ( มหาชน ) 

ยงัขาดความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ทั้งสองบริษทัมีความสามารถใน

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

บริษทั ทิพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการทาํกาํไรลดลง

นอ้ย โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงกวา่ปกติ มีอตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไร

สุทธิ อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น ลดลงอนัเน่ืองมาจากการบริหารและควบคุม

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนั ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ค่าจา้งและบาํเหน็จ ท่ียงัไม่

เพียงพอ ผูบ้ริหารควรทบทวนแนวทางและนโยบายในการบริหารค่าใชจ่้าย  

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีความสามารถในการทาํกาํไร

ลดลงน้อย โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงกว่าปกติ มีอตัรากาํไรขั้นต้น 
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อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น ลดลงอนัเน่ืองมาจากการบริหารและ

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับประกนั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ค่าจา้งและบาํเหน็จ ท่ี

ยงัไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารควรทบทวนแนวทางและนโยบายในการบริหารค่าใชจ่้าย  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั โดย

ศึกษาจากอัตราส่วนทางการเงิน ซ่ึงย ังมีปัจจัยอ่ืนอีกท่ีมีผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นตน้ในการ ศึกษาควรจะศึกษาปัจจยัต่างๆ น้ีดว้ย 

งานวจิยัคร้ังน้ีขอ้มูลท่ีนาํมาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือการใชข้อ้มูลจากงบการเงิน 

เพียงอยา่งเดียว ควรมีการศึกษาประกอบเพิ่มเติม เช่นการสัมภาษณ์ 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระน้ีสําเร็จได้จากความกรุณาของ ดร.พงษ์สรรค ์             

ลีลาหงส์จุฑา อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นควา้อิสระ ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา และ

ขอ้เสนอ แนะท่ีเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งจนกระทัง่การศึกษาคน้ควา้อิสระสําเร็จลุล่วง

ไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย และอาจารย ์

กมลนทัธ์ มีถาวรผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาในการจดัทาํการวิเคราะห์

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวนิาศภยั  

ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สําหรับผูจ้ดัการ     

ยคุใหม่ (Saturday Program) รุ่นท่ี 8 สาขาบญัชี สาํหรับความห่วงใยเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว แกว้มณี ท่ีคอยห่วงใย ให้กาํลงัใจเสมอมาจน 

กระทั่งจบการศึกษา สุดท้ายขอขอบพระคุณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ สังคม และให้โอกาสในการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา

ตามหลกัสูตร 
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