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5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 5 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย            นว. 3 
(2 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

5.1 แนวคิดเก่ียวกับงบการเงิน 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
5.3 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.6 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.7 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีน าเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับส่วนประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ การแสดงรายการของงบการเงินจะต้องแสดงตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด  

2. การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นเครื่องมือในการประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอน
การวิเคราะห์งบการเงินเริ่มตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์จนถึงการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ การท าก าไร และประสิทธิภาพด้านการตลาด ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์บางอัตราส่วนต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงิน 

3. การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย เก่ียวข้องกับการด ารงเงินกองทุนเพื่อให้
เหมาะสมกับภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราความพอเพียง
ของเงินกองทุน อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย 
อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน    

4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ความสามารถในการสร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย อัตราส่วนที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วน
สินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ธุรกิจประกันภัย และอัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 
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การวิเคราห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย     5-3      
 

5. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการวัดความสามารถ 
ในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยว่ามีมากน้อยเพียงไร  อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ย
ประกันภัยค้างรับ  

6. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  

7. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยใช้วัดความพอใจของนักลงทุนต่อการ
บริหารงานที่ส่งผลต่อมูลค่าตลาดของกิจการ อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อ
ก าไร อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี และส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  

 
วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบ และการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

ได้ 
3. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
5. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
6. วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
7. วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 5 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย            นว. 3 
(2 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

5.1 แนวคิดเก่ียวกับงบการเงิน 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
5.3 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.5 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.6 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 
5.7 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีน าเสนอข้อมูลอย่างมีแบบแผนเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับส่วนประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ การแสดงรายการของงบการเงินจะต้องแสดงตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด  

2. การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นเครื่องมือในการประเมินฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอน
การวิเคราะห์งบการเงินเริ่มตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์จนถึงการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ การท าก าไร และประสิทธิภาพด้านการตลาด ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์บางอัตราส่วนต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงิน 

3. การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย เก่ียวข้องกับการด ารงเงินกองทุนเพื่อให้
เหมาะสมกับภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราความพอเพียง
ของเงินกองทุน อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย 
อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน    

4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ความสามารถในการสร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย อัตราส่วนที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วน
สินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ธุรกิจประกันภัย และอัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 
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5. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการวัดความสามารถ 
ในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยว่ามีมากน้อยเพียงไร  อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ย
ประกันภัยค้างรับ  

6. การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ก าไรของ
บริษัทเปรียบเทียบกับรายได้ สินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย และ
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7. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยใช้วัดความพอใจของนักลงทุนต่อการ
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วัตถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมาย ส่วนประกอบ และการแสดงรายการในงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
2. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

ได้ 
3. วิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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6. วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
7. วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 5.1  
แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน 
   
  
 การจดบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
โดยจัดท าภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอ ผลลัพธ์ที่ได้คืองบการเงินซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับงวดก่อนๆ และยังเปรียบเทียบได้กับงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน รวมทั้งเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานและค่าเฉลี่ยของธุรกิจนี้อีกด้วย 
 
1. ความหมายของงบการเงิน 
 งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง รายงานทางการเงินที่น าเสนอข้อมูลของกิจการอย่างมี 
แบบแผนเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน งบการเงิน
ยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการอีกด้วย ทั้งนี้งบการเงินต้อง
ให้ข้อมูลดังนี้ 

-  สินทรัพย์ 
-  หนี้สิน 
-  ส่วนของเจ้าของ 
-  รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 
-  เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้แก่เจ้าของ  
-  การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
-  กระแสเงินสด 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินเพื่อช่วยผู้ใช้งบการเงินในการคาดการณ์

ทางการเงินเก่ียวกับกิจการต่อไป ทั้งนี้ กิจการที่จัดตั้งในรูปของบริษัท ส่วนของเจ้าของก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง 
 

2. ส่วนประกอบของงบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ก าหนดว่างบการเงินที่สมบูรณ์
ประกอบด้วย 5 ส่วนประกอบ (Components) ดังนี้ 
 2.1  งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดง
ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด โดยแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
 2.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) หมายถึง รายงานทาง
การเงินที่แสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการส าหรับงวดซ่ึงเป็นรอบระยะเวลาใดรอบระยะเวลาหนึ่ง โด ย
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ผลก าไรและขาดทุน รวมถึงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เช่น การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 
 2.3  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Equity) หมายถึง 
รายงานทางการเงินที่แสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของรายการต่างๆ ในส่วนของเจ้าของของกิจการส าหรับงวด  
 2.4  งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงการได้มาหรือ
การใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการส าหรับงวด โดยแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
การลงทุนและการจัดหาเงิน 
 2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติม
จากงบทั้ง 4 ข้างต้น ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลที่ให้ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ส าหรับรูปแบบของส่วนประกอบของงบการเงินนั้นจะแสดงตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบ
การเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ การจัดท างบการเงินให้
เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติทางบัญชีและการตีค่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
 
3. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 
  งบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นงวดว่า ณ วันนั้นบริษัทประกันวินาศภัย
มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่าไร ซึ่งตรงกับสมการบัญชีดังนี้ 
 
 
 

 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทประกันวินาศภัย ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง ส าหรับรูปแบบของงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทประกันวินาศภัย แสดงได้ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, 2556) 

 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพย ์      = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 
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การเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการส าหรับงวดซึ่งเป็นรอบระยะเวลาใดรอบระยะเวลาหนึ่ง โด ย
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แสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ผลก าไรและขาดทุน รวมถึงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เช่น การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 
 2.3  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Equity) หมายถึง 
รายงานทางการเงินที่แสดงเงินทุนที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าของและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของรายการต่างๆ ในส่วนของเจ้าของของกิจการส าหรับงวด  
 2.4  งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงการได้มาหรือ
การใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการส าหรับงวด โดยแสดงกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
การลงทุนและการจัดหาเงิน 
 2.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติม
จากงบทั้ง 4 ข้างต้น ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและข้อมูลที่ให้ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ส าหรับรูปแบบของส่วนประกอบของงบการเงินนั้นจะแสดงตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบ
การเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ การจัดท างบการเงินให้
เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติทางบัญชีและการตีค่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
 
3. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 
  งบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นงวดว่า ณ วันนั้นบริษัทประกันวินาศภัย
มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่าไร ซึ่งตรงกับสมการบัญชีดังนี้ 
 
 
 

 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทประกันวินาศภัย ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง ส าหรับรูปแบบของงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทประกันวินาศภัย แสดงได้ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, 2556) 

 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพย ์      = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

��3_edit NT_328page.indd   211 2/28/2563 BE   8:31 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
 
 

บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่........................... 25X1 และ 25X0 
                          หน่วย: บาท 

สินทรัพย ์
 25X1 25X0 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ xxx xxx 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ xxx xxx 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ xxx xxx 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ xxx xxx 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ xxx xxx 
สินทรัพย์ลงทุน   
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ xxx xxx 
 เงินให้กู้ยืม xxx xxx 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน xxx xxx 
ทรัพย์สินรอการขาย xxx xxx 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ xxx xxx 
ค่าความนยิม xxx xxx 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น xxx xxx 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี xxx xxx 
สินทรัพย์อื่น xxx xxx 
รวมสินทรัพย ์
 

xxx xxx 
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 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                  หน่วย: บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 25X1 25X0 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม xxx xxx 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย xxx xxx 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ xxx xxx 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ xxx xxx 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย xxx xxx 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน xxx xxx 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี xxx xxx 
หนี้สินอื่น xxx xxx 
รวมหนี้สิน xxx xxx 
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ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) 
 3.1 สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่กิจการสามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 
และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต รายการที่จัดเป็นสินทรัพย์ ได้แก่ 
  3.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalent) 
   1) เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท เช่น 
     -  ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
      -  เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ใบรับฝาก และบัตรเงินฝาก ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอ่ืน ที่ได้แสดงไว้ภายใต้รายการสินทรัพย์ลงทุน  
     -  เช็คที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังมิได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ของธนาคาร 
   2) รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยน 
เป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง  
  3.1.2 เบี้ยประกันภัยค้างรับ (Premium Receivable) หมายถึง เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับ
ประกันภัยโดยตรง ซึ่งยังมิได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
  3.1.3  รายได้จากการลงทุนค้างรับ (Accrued Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ยและ 
เงินปันผลค้างรับจากสถาบันการเงิน จากเงินให้กู้ยืม จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อ่ืนใด
ที่เกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนค้างรับ เช่น ค่าเช่าค้างรับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น 
  3.1.4  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (Reinsurance Assets) หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิ 
(Net Contractual Rights) ของผู้เอาประกันภัยต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่ ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืน
จากบริษัทประกันภัยต่อซึ่งได้จากการค านวณส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และส ารองส าหรับสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น 
  3.1.5  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ (Amount due from Reinsurance) หมายถึง เงินค้างรับ
จากบริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ย
ประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ รายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ และเงินที่บริษัทวางไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ 
  3.1.6  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Assets) หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับ
มูลค่าที่มีผลเป็นก าไรของตราสารอนุพันธ์ รวมถึงตราสารอนุพันธ์แฝงที่แยกออกมาจากสัญญาหลักที่เกิดจากการวัด
มูลค่ายุติธรรม 
  3.1.7 สินทรัพยล์งทุน (Invested Assets) ได้แก่  
    1)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) รายการที่แสดงภายใต้หัวข้อนี้ ประกอบด้วย 
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 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                    หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
สว่นของเจ้าของ/ส่วนของส านักงานใหญ่*   
 ทุนเรือนหุ้น/ทุนจากส านักงานใหญ่*   
  ทุนจดทะเบียน   
   หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
  หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
 ทุนที่ออกและช าระแล้ว   
  หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท xxx xxx 
  หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท xxx xxx 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น xxx xxx 
 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น   
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ xxx xxx 
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ xxx xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ xxx xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ xxx xxx 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม   
  จัดสรรแล้ว   
   ทุนส ารองตามกฎหมาย xxx xxx 
   จัดสรรส าหรับหุ้นทุนซื้อคืน xxx xxx 
   อื่นๆ xxx xxx 
  ยังไม่ได้จัดสรร xxx xxx 
 หัก หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ (xxx) (xxx) 
 หัก หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ xxx xxx 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
รวมส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
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ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) 
 3.1 สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต 
และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต รายการที่จัดเป็นสินทรัพย์ ได้แก่ 
  3.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalent) 
   1) เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท เช่น 
     -  ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
      -  เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ใบรับฝาก และบัตรเงินฝาก ทั้งนี้ไม่รวมเงิน
ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝากประจ า) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอ่ืน ที่ได้แสดงไว้ภายใต้รายการสินทรัพย์ลงทุน  
     -  เช็คที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังมิได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ของธนาคาร 
   2) รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยน 
เป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง  
  3.1.2 เบี้ยประกันภัยค้างรับ (Premium Receivable) หมายถึง เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับ
ประกันภัยโดยตรง ซึ่งยังมิได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 
  3.1.3  รายได้จากการลงทุนค้างรับ (Accrued Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ยและ 
เงินปันผลค้างรับจากสถาบันการเงิน จากเงินให้กู้ยืม จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อ่ืนใด
ที่เกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนค้างรับ เช่น ค่าเช่าค้างรับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น 
  3.1.4  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (Reinsurance Assets) หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิ 
(Net Contractual Rights) ของผู้เอาประกันภัยต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่ ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืน
จากบริษัทประกันภัยต่อซึ่งได้จากการค านวณส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และส ารองส าหรับสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น 
  3.1.5  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ (Amount due from Reinsurance) หมายถึง เงินค้างรับ
จากบริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ย
ประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ รายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ และเงินที่บริษัทวางไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ 
  3.1.6  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Assets) หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หรือส่วนปรับ
มูลค่าที่มีผลเป็นก าไรของตราสารอนุพันธ์ รวมถึงตราสารอนุพันธ์แฝงที่แยกออกมาจากสัญญาหลักที่เกิดจากการวัด
มูลค่ายุติธรรม 
  3.1.7 สินทรัพยล์งทุน (Invested Assets) ได้แก่  
    1)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) รายการที่แสดงภายใต้หัวข้อนี้ ประกอบด้วย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                    หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
สว่นของเจ้าของ/ส่วนของส านักงานใหญ่*   
 ทุนเรือนหุ้น/ทุนจากส านักงานใหญ่*   
  ทุนจดทะเบียน   
   หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
  หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท   
 ทุนที่ออกและช าระแล้ว   
  หุ้นบุริมสิทธิ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท xxx xxx 
  หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น..........หุ้น มูลค่าหุ้นละ.........บาท xxx xxx 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น xxx xxx 
 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น   
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ xxx xxx 
   ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ xxx xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ xxx xxx 
 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ xxx xxx 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม   
  จัดสรรแล้ว   
   ทุนส ารองตามกฎหมาย xxx xxx 
   จัดสรรส าหรับหุ้นทุนซื้อคืน xxx xxx 
   อื่นๆ xxx xxx 
  ยังไม่ได้จัดสรร xxx xxx 
 หัก หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นบุริมสิทธิ (xxx) (xxx) 
 หัก หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ xxx xxx 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
รวมส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ xxx xxx 
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    (1) หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government and State Enterprise Securities) 
หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอ่ืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารอ่ืนที่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
    (2) ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Enterprises Debt Securities) หมายถึง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน
ที่ออกโดยบริษัทเงินทุนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธุรกิจอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและ
คล้ายหุ้นกู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และตราสารแห่งหนี้อ่ืนใดที่มี
ลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
     (3) ตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Debt Securities) หมายถึง ตราสารที่ออกหรือค้ าประกัน
โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ นิติบุคคลที่จัดตั้ง  
ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ และให้หมายรวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศ  
แต่ออกจ าหน่ายในประเทศไทยด้วย 
     (4) เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Deposit in Banks or Fiancial Instituutions) 
หมายถึง เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมท้ังใบรับฝากเงินและบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอ่ืน ที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา 
     (5) ตราสารหนี้ อ่ืน (Other Debt Securities) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ใน
รายการที่กล่าวข้างต้น 
     (6) ตราสารทุน (Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายคล่องในประเทศ 
     (7) ตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือ 
ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องต่างประเทศ 
     (8) อ่ืนๆ (Others) หมายถึง ตราสารทุกประเภทที่มิได้กล่าวถึงข้างต้น 
   2)  เงินให้กู้ยืม (Loan) หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ รวมทั้งลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ และ
ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 
   3)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน
และ/หรืออาคาร พร้อมทั้งส่วนควบของที่ดินหรืออาคาร) ที่กิจการมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจาก  
การเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) 

ทั้งนี้การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินไม่ได้แยกแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ส าหรับหนี้สินก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
 3.2 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  
คาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องช าระคืนภาระผูกพันนั้น จึงท าให้ กิจการเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ในที่นี้ 
จะอธิบายเฉพาะความหมายของหนี้สินบางรายการ เช่น หนี้สินจากสัญญาประกันภัย เป็นต้น 
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  3.2.1 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liabilities) หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่
บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากสัญญาประกันภัย (Insurance Contract) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   1) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long–term Technical Reserves)
หมายถึง ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย 
   สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี 
หรือมีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย รวมถึงเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 
   2) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short–term Technical Reserves) 
หมายถึง ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย  
   สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ทั้งนี้ ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นมีดังนี้ 
    (1) ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liability) หมายถึง ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รับรายงาน และค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับไป ทั้งนี้ ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ค านวณเงินส ารองประกันภัยซึ่งได้มีการรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประมาณการเงินส ารอง
ดังกล่าวแล้ว 
     (2) ส ารองเบี้ยประกันภัย (Premium Liability) หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย 
ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงกว่าระหว่างส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ กับส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
     ก.  ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve) 
หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่  
     ข.  ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve) หมายถึง จ านวน
เงินที่ผู้รับประกันภัยจัดส ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการกรมธรรม์ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ส าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลอยู่ 
   3)  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (Amount due from Reinsurance) หมายถึง เงินค้างจ่ายให้กับ
บริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อ 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน และรายการค้างจ่ายอ่ืนๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ 
รวมถึงเงินที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ 

ส าหรับการแสดงรายการหนี้สิน ก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 

ส่วนของเจ้าของจึงสามารถค านวณได้จากการน าสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่หักด้วยหนี้สิน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่วนได้เสีย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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    (1) หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government and State Enterprise Securities) 
หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอ่ืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารอ่ืนที่องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
    (2) ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Enterprises Debt Securities) หมายถึง หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน
ที่ออกโดยบริษัทเงินทุนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธุรกิจอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและ
คล้ายหุ้นกู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และตราสารแห่งหนี้อ่ืนใดที่มี
ลักษณะเป็นการระดมทุนและคล้ายหุ้นกู้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
     (3) ตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Debt Securities) หมายถึง ตราสารที่ออกหรือค้ าประกัน
โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ นิติบุคคลที่จัดตั้ง  
ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ และให้หมายรวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศ  
แต่ออกจ าหน่ายในประเทศไทยด้วย 
     (4) เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Deposit in Banks or Fiancial Instituutions) 
หมายถึง เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมท้ังใบรับฝากเงินและบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอ่ืน ที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา 
     (5) ตราสารหนี้ อ่ืน (Other Debt Securities) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มิอาจแสดงไว้ใน
รายการที่กล่าวข้างต้น 
     (6) ตราสารทุน (Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือไม่มีการซื้อขายในตลาด
ซื้อขายคล่องในประเทศ 
     (7) ตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Equity Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ทั้งที่มีหรือ 
ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องต่างประเทศ 
     (8) อ่ืนๆ (Others) หมายถึง ตราสารทุกประเภทที่มิได้กล่าวถึงข้างต้น 
   2)  เงินให้กู้ยืม (Loan) หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ รวมทั้งลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถ และ
ลูกหนี้ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 
   3)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน
และ/หรืออาคาร พร้อมทั้งส่วนควบของที่ดินหรืออาคาร) ที่กิจการมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจาก  
การเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) 

ทั้งนี้การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินไม่ได้แยกแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ส าหรับหนี้สินก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
 3.2 หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  
คาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องช าระคืนภาระผูกพันนั้น จึงท าให้กิจการเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ในที่นี้ 
จะอธิบายเฉพาะความหมายของหนี้สินบางรายการ เช่น หนี้สินจากสัญญาประกันภัย เป็นต้น 
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  3.2.1 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (Insurance Liabilities) หมายถึง หนี้สินและภาระผูกพันที่
บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากสัญญาประกันภัย (Insurance Contract) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   1) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long–term Technical Reserves)
หมายถึง ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย 
   สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี 
หรือมีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 
   2) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short–term Technical Reserves) 
หมายถึง ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น อันเป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย  
   สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ทั้งนี้ ค านิยามให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นมีดังนี้ 
    (1) ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liability) หมายถึง ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงหรือยังไม่ได้รับรายงาน และค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้รับไป ทั้งนี้ ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ค านวณเงินส ารองประกันภัยซึ่งได้มีการรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในการประมาณการเงินส ารอง
ดังกล่าวแล้ว 
     (2) ส ารองเบี้ยประกันภัย (Premium Liability) หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย 
ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงกว่าระหว่างส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ กับส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
     ก.  ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve) 
หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่  
     ข.  ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve) หมายถึง จ านวน
เงินที่ผู้รับประกันภัยจัดส ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการกรมธรรม์ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ส าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลอยู่ 
   3)  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (Amount due from Reinsurance) หมายถึง เงินค้างจ่ายให้กับ
บริษัทประกันภัยต่ออันเกิดจากการเอาประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อ 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน และรายการค้างจ่ายอ่ืนๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ 
รวมถึงเงินที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ 

ส าหรับการแสดงรายการหนี้สิน ก็มิได้แยกแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว 

ส่วนของเจ้าของจึงสามารถค านวณได้จากการน าสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่หักด้วยหนี้สิน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่วนได้เสีย

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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คงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการนั่นเอง และเนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ในรูปของบริษัท ส่วนของเจ้าของ
จึงเรียกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity) ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ ก าไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  

ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินกิจการในประเทศไทยเป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศ ส่วนของเจ้าของ
จะใช้ค าว่า “ส่วนของส านักงานใหญ่”  
 
4. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income Statement) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นงบที่แสดงรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 
ทั้งนี้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถแสดงรายการทั้งหมดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้คือ 1) แสดงในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว หรือ 2) แสดงแยกเป็น 2 งบ คือ งบก าไรขาดทุน กับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งเปน็งบที่ตั้งตน้
ด้วยก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีและปรับด้วยก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งนี้ไม่ว่าแสดงรวมเป็นงบเดียวหรือแสดงแยก
เป็น 2 งบ ผลสุดท้ายก็คือก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดซึ่งเป็นยอดเดียวกัน ส าหรับตัวอย่างการแสดงงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียวของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประกันวินาศภัย 
 

 
บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่........................... 25X1 และ 25X0 

                หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
รายได้   
 เบี้ยประกันภัยรับ xxx xxx 
 หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (xxx) (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ xxx xxx 
 หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (xxx) (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ xxx xxx 
 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ xxx xxx 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ xxx xxx 
 รายได้สมทบ 
  ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม xxx xxx 
 รายได้อื่น xxx xxx 
 รวมรายได้ xxx xxx 
ค่าใช้จ่าย   
 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) xxx xxx 
 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) xxx xxx 
 ค่าสินไหมทดแทน xxx xxx 
 หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (xxx) (xxx) 
 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน xxx xxx 
 ต้นทุนทางการเงิน xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายอื่น xxx xxx 
 รวมค่าใช้จ่าย xxx xxx 

 
 
 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
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คงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการนั่นเอง และเนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ในรูปของบริษัท ส่วนของเจ้าของ
จึงเรียกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity) ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ ก าไรสะสม และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  

ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่ด าเนินกิจการในประเทศไทยเป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศ ส่วนของเจ้าของ
จะใช้ค าว่า “ส่วนของส านักงานใหญ่”  
 
4. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income Statement) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นงบที่แสดงรายการรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 
ทั้งนี้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถแสดงรายการทั้งหมดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้คือ 1) แสดงในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว หรือ 2) แสดงแยกเป็น 2 งบ คือ งบก าไรขาดทุน กับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งเปน็งบที่ตั้งตน้
ด้วยก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีและปรับด้วยก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งนี้ไม่ว่าแสดงรวมเป็นงบเดียวหรือแสดงแยก
เป็น 2 งบ ผลสุดท้ายก็คือก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดซึ่งเป็นยอดเดียวกัน ส าหรับตัวอย่างการแสดงงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียวของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประกันวินาศภัย 
 

 
บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่........................... 25X1 และ 25X0 

                หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
รายได้   
 เบี้ยประกันภัยรับ xxx xxx 
 หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (xxx) (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ xxx xxx 
 หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน (xxx) (xxx) 
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ xxx xxx 
 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ xxx xxx 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ xxx xxx 
 รายได้สมทบ 
  ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม xxx xxx 
 รายได้อื่น xxx xxx 
 รวมรายได้ xxx xxx 
ค่าใช้จ่าย   
 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) xxx xxx 
 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) xxx xxx 
 ค่าสินไหมทดแทน xxx xxx 
 หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (xxx) (xxx) 
 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน xxx xxx 
 ต้นทุนทางการเงิน xxx xxx 
 ค่าใช้จ่ายอื่น xxx xxx 
 รวมค่าใช้จ่าย xxx xxx 
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4.1 รายได้ (Revenues) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ
กระแสเข้า หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมทุนที่
เจ้าของน ามาลง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของรายได้บางรายการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) เช่น 

 4.1.1  เบี้ยประกันภัยรับ (Gross Written Premiums) หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัย
โดยตรง และการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้  
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (Premium Ceded to Reinsurers) จะแสดงเป็นรายการหักจากเบี้ย
ประกันภัยรับ ซึ่งผลที่ได้ก็คือเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premiums) 

 4.1.2 ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพิ่ ม (ลด) จากปีก่อน (Net Change in 
Unearned Premium Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท
ส าหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

 4.1.3 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการเอาประกันภัยต่อ (Net Earned Premiums) 
หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรงและรายได้จากการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและ
ส่งคืนผู้เอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อจากการเอาประกันภัยต่อและการเอา
ประกันภัยต่อช่วงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยั งไม่ถือเป็น
รายได้ 
  4.1.4 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Fee and Commission Income) หมายถึง ค่าบ าเหน็จที่
บริษัทได้รับเนื่องในการประกันภัยต่อ และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่บริษัทได้รับในการเข้าท าสัญญาประกันภัย  

 4.1.5 รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนลด 
ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน 
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรถและจากการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่าและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิด
จากการประกอบธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ 

 4.1.6 รายได้เงินสมทบ (Contribution Income) หมายถึง เงินสมทบที่บริษัทได้รับตามมาตรา  
10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 4.2 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปของ
กระแสออก หรือการลดค่า หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้ งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปัน
ส่วนทุนให้กับเจ้าของ ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของค่าใช้จ่ายบางรายการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) เช่น 
  4.2.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) (Change in Long–Term 
Technical Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองส าหรับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจากการประกันภัย
ระยะยาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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                 หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ xxx xxx 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ xxx xxx 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
  ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
xxx 

 
xxx 

 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอ่ืน xxx xxx 
 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (xxx) (xxx) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี xxx xxx 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี xxx xxx 
   
ก าไรต่อหุ้น   
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน xx xx 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด xx xx 
 
 
 
หมายเหตุ: 1.  บริษัทสามารถแยกแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็น 2 งบได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง        

  2559) เรื่องการน าเสนองบการเงิน 
  2.  บริษัทสามารถเลือกที่จะแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสุทธิจากผลกระทบจากภาษีเงินได้ โดย 

   ให้เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ส าหรับความหมายของรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้  
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การวิเคราห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย     5-15      
 

4.1 รายได้ (Revenues) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ
กระแสเข้า หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมทุนที่
เจ้าของน ามาลง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของรายได้บางรายการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) เช่น 

 4.1.1  เบี้ยประกันภัยรับ (Gross Written Premiums) หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัย
โดยตรง และการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้  
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (Premium Ceded to Reinsurers) จะแสดงเป็นรายการหักจากเบี้ย
ประกันภัยรับ ซึ่งผลที่ได้ก็คือเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premiums) 

 4.1.2 ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพิ่ ม (ลด) จากปีก่อน (Net Change in 
Unearned Premium Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท
ส าหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 

 4.1.3 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการเอาประกันภัยต่อ (Net Earned Premiums) 
หมายถึง รายได้เนื่องจากการรับประกันภัยโดยตรงและรายได้จากการรับประกันภัยต่อ หักเบี้ยประกันภัยยกเลิกและ
ส่งคืนผู้เอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อจากการเอาประกันภัยต่อและการเอา
ประกันภัยต่อช่วงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยั งไม่ถือเป็น
รายได้ 
  4.1.4 รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Fee and Commission Income) หมายถึง ค่าบ าเหน็จที่
บริษัทได้รับเนื่องในการประกันภัยต่อ และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่บริษัทได้รับในการเข้าท าสัญญาประกันภัย  

 4.1.5 รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income) หมายถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนลด 
ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน 
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรถและจากการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่าและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิด
จากการประกอบธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ 

 4.1.6 รายได้เงินสมทบ (Contribution Income) หมายถึง เงินสมทบที่บริษัทได้รับตามมาตรา  
10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 4.2 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปของ
กระแสออก หรือการลดค่า หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้ งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปัน
ส่วนทุนให้กับเจ้าของ ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะความหมายของค่าใช้จ่ายบางรายการ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2556) เช่น 
  4.2.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) (Change in Long–Term 
Technical Reserve) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองส าหรับภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจากการประกันภัย
ระยะยาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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                 หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ xxx xxx 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ xxx xxx 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
  ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 
xxx 

 
xxx 

 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด xxx xxx 
 ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอ่ืน xxx xxx 
 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (xxx) (xxx) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี xxx xxx 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี xxx xxx 
   
ก าไรต่อหุ้น   
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน xx xx 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด xx xx 
 
 
 
หมายเหตุ: 1.  บริษัทสามารถแยกแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็น 2 งบได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง        

  2559) เรื่องการน าเสนองบการเงิน 
  2.  บริษัทสามารถเลือกที่จะแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสุทธิจากผลกระทบจากภาษีเงินได้ โดย 

   ให้เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ส าหรับความหมายของรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้  
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  4.2.2 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) (Change in Unexpired Risk Reserve) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองความเสี่ยงภัยที่เป็นส่วนเพิ่มจากส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ  
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
  4.2.3 ค่าสินไหมทดแทน (Gross Claim) หมายถึง จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่าจะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่าย
ส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัยหรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน  
  ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (Claim Recovered from Reinsurers) จะแสดง
เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน 
  4.2.4 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Commissions and Brokerages) หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้าง
และค่าบ าเหน็จ ที่จ่ายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องในการชักชวนหรือชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลได้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท และค่าบ าเหน็จที่บริษัทจ่ายไปเนื่องในการรับประกันภัยต่อ 
  4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น
จากการรับประกันภัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีการขายผ่านทางโทรศัพท์ และ
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ เก่ียวกับการรับประกันภัย และให้รวมถึงเงินสมทบต่างๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัย 
ได้จ่ายให้แก่ส านักงาน คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และเงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
  4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ 
ไม่เก่ียวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
  4.2.7 ต้นทุนทางการเงิน (Finance Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน (Financial 
Lease)* เป็นต้น 
 4.3 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้  
  4.3.1 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย 
หากมีผลขาดทุนสุทธิ ให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
  4.3.2 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) หมายถึง รายการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินอ่ืน ตัวอย่างของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ เป็นต้น   
 
 
 *สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) หมายถึง สัญญาเช่าที่ท าให้เกิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ 
ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม 
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5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Owners’ Equity)  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของเป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายการต่างๆ ในส่วนของ
เจ้าของในระหว่างงวดบัญชี นั่นคือแสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของรายการต่อไปนี้ 
 -  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 -  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
 -  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 -  ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน 
 -  ก าไรสะสม 
 -  หุ้นทุนซื้อคืน 
 -  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
 การแสดงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแสดงได้ดังนี้ 
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  4.2.2 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) (Change in Unexpired Risk Reserve) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส ารองความเสี่ยงภัยที่เป็นส่วนเพิ่มจากส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ  
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันกับวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อน 
  4.2.3 ค่าสินไหมทดแทน (Gross Claim) หมายถึง จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่าจะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่าย
ส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัยหรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ เกี่ยวกับการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน  
  ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (Claim Recovered from Reinsurers) จะแสดง
เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน 
  4.2.4 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (Commissions and Brokerages) หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้าง
และค่าบ าเหน็จ ที่จ่ายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องในการชักชวนหรือชี้ช่อง หรือ
จัดการให้บุคคลได้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท และค่าบ าเหน็จที่บริษัทจ่ายไปเนื่องในการรับประกันภัยต่อ 
  4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น
จากการรับประกันภัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีการขายผ่านทางโทรศัพท์ และ
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอ่ืนๆ เก่ียวกับการรับประกันภัย และให้รวมถึงเงินสมทบต่างๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัย 
ได้จ่ายให้แก่ส านักงาน คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และเงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
  4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ 
ไม่เก่ียวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
  4.2.7 ต้นทุนทางการเงิน (Finance Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน (Financial 
Lease)* เป็นต้น 
 4.3 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้  
  4.3.1 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย 
หากมีผลขาดทุนสุทธิ ให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
  4.3.2 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) หมายถึง รายการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่ ซึ่งไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินอ่ืน ตัวอย่างของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ เป็นต้น   
 
 
 *สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) หมายถึง สัญญาเช่าที่ท าให้เกิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ 
ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม 
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5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Owners’ Equity)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของเป็นงบท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายการต่างๆ ในส่วนของ
เจ้าของในระหว่างงวดบัญชี นั่นคือแสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของรายการต่อไปนี้ 
 -  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 -  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
 -  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 -  ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน 
 -  ก าไรสะสม 
 -  หุ้นทุนซื้อคืน 
 -  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
 การแสดงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแสดงได้ดังนี้ 
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6. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) 
 งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดในระหว่างงวดบัญชี โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 
 6.1  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities) เป็นกระแสเงินสด
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และจากกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีทั้งด้านรับและด้านจ่าย เช่น 
  -  เงินสดรับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  -  เงินสดรับจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 
  -  เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
  -  เงินสดรับจากเงินสมทบ  
  -  เงินสดจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  -  เงินสดจ่ายค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง เป็นต้น   
 6.2  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities) เป็นกระแสเงินสดที่
เกิดจากการได้มาและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น 
  -  เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  -  เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ 
  -  เงินสดรับจากการขายที่ดิน เป็นต้น 
 6.3  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) เป็นกระแสเงินสด
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ เช่น 
  -  เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  -  เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ หรือเงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่ 
  -  เงินสดจ่ายคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ 
  -  เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
 รูปแบบงบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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6. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) 
 งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดในระหว่างงวดบัญชี โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 
 6.1  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities) เป็นกระแสเงินสด
ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และจากกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีทั้งด้านรับและด้านจ่าย เช่น 
  -  เงินสดรับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  -  เงินสดรับจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 
  -  เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
  -  เงินสดรับจากเงินสมทบ  
  -  เงินสดจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 
  -  เงินสดจ่ายค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง เป็นต้น   
 6.2  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities) เป็นกระแสเงินสดที่
เกิดจากการได้มาและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น 
  -  เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
  -  เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ 
  -  เงินสดรับจากการขายที่ดิน เป็นต้น 
 6.3  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) เป็นกระแสเงินสด
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของกิจการ เช่น 
  -  เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  -  เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ หรือเงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่ 
  -  เงินสดจ่ายคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ 
  -  เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
 รูปแบบงบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัย 
 
 

บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่........................... 25X1 และ 25X0 
               หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน   
 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง xxx xxx 
 เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ xxx xxx 
 ดอกเบี้ยรับ xxx xxx 
 เงินปันผลรับ xxx xxx 
 รายได้จากการลงทุนอื่น xxx xxx 
 รายได้อื่น xxx xxx 
 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ (xxx) (xxx) 
 เงินให้กู้ยมื (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนอ่ืน (xxx) (xxx) 
 เงินฝากสถาบันการเงิน (xxx) (xxx) 
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน xxx xxx 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน   
 ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ xxx xxx 
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน xxx xxx 
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                        หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 เงินเพิ่มทุน/เงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่* xxx xxx 
 เงินกู้ยืม xxx xxx 
 เงินปันผลผู้ถือหุ้น (xxx) (xxx) 
   
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี xxx xxx 

 
 
* ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่ดอกเบี้ยจ่ายมีนัยส าคัญและได้แยกแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนให้แสดงในงบกระแสเงินสดในล าดับ

 ก่อนรายการภาษีเงินได้ 
2. การแสดงรายการภายใต้กระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

 การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การแปลความหมายของงบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความหมายดังนี้ 
  1)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมด าเนินงานเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญที่สุด คือเป็น
กิจกรรมก่อให้เกิดรายได้หรือหาก าไร การที่บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรนั้น มิได้หมายความว่า จะมีเงินสดเพิ่มขึ้น
เสมอไป ทั้งนี้เพราะก าไรขาดทุนค านวณจากเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) กล่าวคือรายได้ ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นงวดไหน 
จะบันทึกเป็นของงวดนั้น ซึ่งรายได้บางรายการยังไม่ได้รับเงิน และค่าใช้จ่ายบางรายการยังไม่ได้จ่ายเงิน แต่กระแสเงินสด
จากการด าเนินงานเป็นการวิเคราะห์จากเงินสดได้มาและเงินสดใช้ไปจากการด าเนินงานในงวดนั้น ๆ ดังนั้น การที่
บริษัทมีผลก าไร เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้  
   -   ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวก แสดงถึงความสามารถของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ โดยสามารถจัดหาเงินสดได้มากกว่าการจ่ายเป็นเงินสด ท าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น หาก
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องย่อมแสดงถึงความส าเร็จของกิจการในระยะยาว 
   -   ในทางตรงข้าม ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ แสดงถึงความสามารถในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการมีน้อย กล่าวคือเงินสดได้มาจากการด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดที่ต้องใช้ ส่งผลให้เงินสด  
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัย 
 
 

บริษัท................................ ประกันวินาศภัย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่........................... 25X1 และ 25X0 
               หน่วย: บาท 

 25X1 25X0 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน   
 เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง xxx xxx 
 เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ xxx xxx 
 ดอกเบี้ยรับ xxx xxx 
 เงินปันผลรับ xxx xxx 
 รายได้จากการลงทุนอื่น xxx xxx 
 รายได้อื่น xxx xxx 
 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่ายอื่น (xxx) (xxx) 
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ (xxx) (xxx) 
 เงินให้กู้ยมื (xxx) (xxx) 
 เงินลงทุนอ่ืน (xxx) (xxx) 
 เงินฝากสถาบันการเงิน (xxx) (xxx) 
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน xxx xxx 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน   
 ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ xxx xxx 
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน xxx xxx 
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทประกันวินาศภัย (ต่อ) 
 

 
                        หน่วย: บาท 
 25X1 25X0 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 เงินเพิ่มทุน/เงินเพิ่มทุนจากส านักงานใหญ่* xxx xxx 
 เงินกู้ยืม xxx xxx 
 เงินปันผลผู้ถือหุ้น (xxx) (xxx) 
   
 ......................................... ___ ___ 
 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี xxx xxx 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี xxx xxx 

 
 
* ใช้ส าหรับสาขาของบริษัทต่างประเทศ 
หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่ดอกเบี้ยจ่ายมีนัยส าคัญและได้แยกแสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนให้แสดงในงบกระแสเงินสดในล าดับ

 ก่อนรายการภาษีเงินได้ 
2. การแสดงรายการภายใต้กระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

 การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การแปลความหมายของงบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความหมายดังนี้ 
  1)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมด าเนินงานเป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญที่สุด คือเป็น
กิจกรรมก่อให้เกิดรายได้หรือหาก าไร การที่บริษัทประกันวินาศภัยมีก าไรนั้น มิได้หมายความว่า จะมีเงินสดเพิ่มขึ้น
เสมอไป ทั้งนี้เพราะก าไรขาดทุนค านวณจากเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) กล่าวคือรายได้ ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นงวดไหน 
จะบันทึกเป็นของงวดนั้น ซึ่งรายได้บางรายการยังไม่ได้รับเงิน และค่าใช้จ่ายบางรายการยังไม่ได้จ่ายเงิน แต่กระแสเงินสด
จากการด าเนินงานเป็นการวิเคราะห์จากเงินสดได้มาและเงินสดใช้ไปจากการด าเนินงานในงวดนั้น ๆ ดังนั้น การที่
บริษัทมีผลก าไร เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้  
   -   ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวก แสดงถึงความสามารถของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ โดยสามารถจัดหาเงินสดได้มากกว่าการจ่ายเป็นเงินสด ท าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น หาก
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องย่อมแสดงถึงความส าเร็จของกิจการในระยะยาว 
   -   ในทางตรงข้าม ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ แสดงถึงความสามารถในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการมีน้อย กล่าวคือเงินสดได้มาจากการด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดที่ต้องใช้ ส่งผลให้เงินสด  
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ขาดมือ ซึ่งหากมีผลติดลบอย่างต่อเนื่อง ย่อมท าให้ผู้เอาประกันภัย นักลงทุนและเจ้าหนี้ขาดความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อชื่อเสียงของกิจการ 
  2)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นการพิจารณาว่าผู้บริหารกิจการได้จัดหาสินทรัพย์ถาวรใหม่
เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงไร  
    -  ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก แสดงว่าบริษัทมีขายสินทรัพย์ลงทุน หรือสินทรัพย์
ถาวรเก่าออกไปมากกว่าการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่ม จึงไม่จ าเป็นต้องจัดหาเงินสด
เพิ่มเติมจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
   -  แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ แสดงว่าบริษัทมีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ 
ลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่มมากกว่าการขายสินทรัพย์ถาวรเก่าออกไป ซึ่งต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด าเนินงานซึ่งเป็นกิจกรรมหลักมีเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอก็แสดงถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานไม่เพียงพอ แสดงว่าบริษัทจึงต้องใช้เงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินเพื่อการลงทุน 
    3)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการจัดหาเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนเพื่อความเติบโตของบริษัทในระยะยาวประกอบด้วย เงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน เงินสดรับจากการขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้น และเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว ซึ่งเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว
เป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เพราะกิจการมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยและคืนหนี้สินเมื่อครบก าหนด กระแส-
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็นการเปรียบเทียบเงินสดที่ได้มากับเงินสดที่ต้องใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ การแปลความหมายของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
มักเป็นการเปรียบเทียบเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานกับเงินสดที่จ่ายคืนภาระหนี้สินระยะยาวในงวดนั้น 
    -  หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานมากกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวดนั้น 
แสดงว่าผู้บริหารสามารถสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการเพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้กิจการมี
ความเสี่ยงน้อยในการจัดหาเงิน  
    -   แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวด
นั้น แสดงว่าความสามารถในการสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้
กิจการมีความเสี่ยงมากในการจัดหาเงิน 
 
7. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) 
 บริษัทประกันวินาศภัยต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาประกันภัยได้ให้แนวทางในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย มี 3 ส่วน 
ได้แก่ หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ ประมาณการและข้อสมมติฐาน และข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหาร
ความเสี่ยง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี และตัวอย่างการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินบางรายการเท่านั้น 
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 7.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี มีดังนี้ 
7.1.1 การเปิดเผยข้อมูลเพื่อระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 

เช่น 
  1) นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้อง 
  2) สินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน 
  3) การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เป็นต้น 
7.1.2 การเปิดเผยลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เช่น 
  1) วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 

และวิธีการที่จะใช้จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
  2) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัยต่อเพื่อ

ลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
    (1) ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซึ่งความเสี่ยงจากการประเมิน

ส ารองประกันภัยต่ าไปซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้
ประเมินไว้ตามสัญญาประกันภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   (2) การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารใช้เพื่อ
พิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่วมที่ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท 
เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน เป็นต้น 
      (3)  จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจ านวนที่ประมาณการไว้ โดยต้อง
เปิดเผยย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีที่ค่าสินไหมทดแทนที่มีสาระส าคัญล่าสุดเกิดขึ้น ซึ่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมี
ความไม่แน่นอนเก่ียวกับจ านวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น แต่ไม่จ าเป็นต้องย้อนหลังไปเกิน
กว่าสิบปี และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยค่าสินไหมทดแทนหากความไม่แน่นอนของจ านวนเงินและจังหวะเวลาการจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหนึ่งปี เป็นต้น 
   3) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง และด้านตลาด ซึ่งต้องเปิดเผยตาม
แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทาง
การเงิน 
 7.2 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของ 
2 รายการคือ เบี้ยประกันภัยค้างรับกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
  7.2.1 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 และ 25X0 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย
โดยตรง โดยจ าแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช าระนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย
แสดงได้ดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ขาดมือ ซึ่งหากมีผลติดลบอย่างต่อเนื่อง ย่อมท าให้ผู้เอาประกันภัย นักลงทุนและเจ้าหนี้ขาดความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลเสีย
ต่อชื่อเสียงของกิจการ 
  2)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เป็นการพิจารณาว่าผู้บริหารกิจการได้จัดหาสินทรัพย์ถาวรใหม่
เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงไร  
    -  ถ้าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก แสดงว่าบริษัทมีขายสินทรัพย์ลงทุน หรือสินทรัพย์
ถาวรเก่าออกไปมากกว่าการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่ม จึงไม่จ าเป็นต้องจัดหาเงินสด
เพิ่มเติมจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
   -  แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ แสดงว่าบริษัทมีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ 
ลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวรใหม่เพิ่มมากกว่าการขายสินทรัพย์ถาวรเก่าออกไป ซึ่งต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด าเนินงานซึ่งเป็นกิจกรรมหลักมีเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอก็แสดงถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารในการสร้าง
เงินสดขึ้นเองภายในกิจการ แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานไม่เพียงพอ แสดงว่าบริษัทจึงต้องใช้เงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินเพื่อการลงทุน 
    3)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการจัดหาเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนเพื่อความเติบโตของบริษัทในระยะยาวประกอบด้วย เงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน เงินสดรับจากการขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้น และเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว ซึ่งเงินกู้หรือภาระผูกพันระยะยาว
เป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เพราะกิจการมีภาระการจ่ายดอกเบี้ยและคืนหนี้สินเมื่อครบก าหนด กระแส-
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็นการเปรียบเทียบเงินสดที่ได้มากับเงินสดที่ต้องใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ การแปลความหมายของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
มักเป็นการเปรียบเทียบเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานกับเงินสดที่จ่ายคืนภาระหนี้สินระยะยาวในงวดนั้น 
    -  หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานมากกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวดนั้น 
แสดงว่าผู้บริหารสามารถสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการเพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้กิจการมี
ความเสี่ยงน้อยในการจัดหาเงิน  
    -   แต่หากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานน้อยกว่าเงินสดจ่ายคืนเงินกู้หรือภาระหนี้สินในงวด
นั้น แสดงว่าความสามารถในการสร้างเงินสดขึ้นเองภายในกิจการไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สิน ส่งผลให้
กิจการมีความเสี่ยงมากในการจัดหาเงิน 
 
7. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) 
 บริษัทประกันวินาศภัยต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาประกันภัยได้ให้แนวทางในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย มี 3 ส่วน 
ได้แก่ หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ ประมาณการและข้อสมมติฐาน และข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหาร
ความเสี่ยง ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี และตัวอย่างการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินบางรายการเท่านั้น 
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 7.1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี มีดังนี้ 
7.1.1 การเปิดเผยข้อมูลเพื่อระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 

เช่น 
  1) นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้อง 
  2) สินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน 
  3) การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เป็นต้น 
7.1.2 การเปิดเผยลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เช่น 
  1) วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 

และวิธีการที่จะใช้จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
  2) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัยต่อเพื่อ

ลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
    (1) ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซึ่งความเสี่ยงจากการประเมิน

ส ารองประกันภัยต่ าไปซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้
ประเมินไว้ตามสัญญาประกันภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   (2) การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารใช้เพื่อ
พิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่วมที่ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท 
เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน เป็นต้น 
      (3)  จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจ านวนที่ประมาณการไว้ โดยต้อง
เปิดเผยย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีที่ค่าสินไหมทดแทนที่มีสาระส าคัญล่าสุดเกิดขึ้น ซึ่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมี
ความไม่แน่นอนเก่ียวกับจ านวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น แต่ไม่จ าเป็นต้องย้อนหลังไปเกิน
กว่าสิบปี และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยค่าสินไหมทดแทนหากความไม่แน่นอนของจ านวนเงินและจังหวะเวลาการจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหนึ่งปี เป็นต้น 
   3) ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง และด้านตลาด ซึ่งต้องเปิดเผยตาม
แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทาง
การเงิน 
 7.2 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของ 
2 รายการคือ เบี้ยประกันภัยค้างรับกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
  7.2.1 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 และ 25X0 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย
โดยตรง โดยจ าแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช าระนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย
แสดงได้ดังนี้ 
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               (หน่วย: พันบาท) 
        31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ  1,698,669 1,685,324 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 288,854 200,488 
ค้างรับ 31-60 วัน 111,378 101,510 
ค้างรับ 61-90 วัน 85,243 54,176 
ค้างรับ 91 วัน-1 ปี 117,823 94,748 
ค้างรับเกินกว่า 1 ป ี      22,982                22,160 
รวม 2,324,949 2,158,406 
หัก:  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (22,981)               (22,160) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ   2,301,968            2,136,246 
 
   ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากคนกลางประกันภัย บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นกรณีไป 
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  7.2.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ าแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
 ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรม 

 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

    

หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 1,894,340 1,901,523 1,675,387 1,708,230 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,092,028 1,115,813 1,112,692 1,149,436 
ตราสารทุน 6,568,477 34,121,693 6,343,343 36,700,593 
 รวม 9,554,845 37,139,029 9,131,422 39,558,269 
บวก ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 27,584,184 - 30,426,847 - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 37,139,029 37,139,029 39,558,269 39,558,269 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด     
 เกินกว่า 3 เดือน 7,830,656  7,323,399  
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 7,830,656  7,323,399  
เงินลงทุนทั่วไป     
 ตราสารทุนในประเทศ 609,235  490,479  
 ตราสารทุนต่างประเทศ 166,120  166,120  
รวม 775,355  656,599  
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (88,182)  (105,656)  
เงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ 687,173  550,943  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ 45,656,858  47,432,611  
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               (หน่วย: พันบาท) 
        31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ  1,698,669 1,685,324 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 288,854 200,488 
ค้างรับ 31-60 วัน 111,378 101,510 
ค้างรับ 61-90 วัน 85,243 54,176 
ค้างรับ 91 วัน-1 ปี 117,823 94,748 
ค้างรับเกินกว่า 1 ป ี      22,982                22,160 
รวม 2,324,949 2,158,406 
หัก:  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (22,981)               (22,160) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ   2,301,968            2,136,246 
 
   ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากคนกลางประกันภัย บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นกรณีไป 
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  7.2.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ าแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
 ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจ าหน่าย 
มูลค่ายุติธรรม 

 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

    

หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 1,894,340 1,901,523 1,675,387 1,708,230 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,092,028 1,115,813 1,112,692 1,149,436 
ตราสารทุน 6,568,477 34,121,693 6,343,343 36,700,593 
 รวม 9,554,845 37,139,029 9,131,422 39,558,269 
บวก ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 27,584,184 - 30,426,847 - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 37,139,029 37,139,029 39,558,269 39,558,269 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด     
 เกินกว่า 3 เดือน 7,830,656  7,323,399  
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 7,830,656  7,323,399  
เงินลงทุนทั่วไป     
 ตราสารทุนในประเทศ 609,235  490,479  
 ตราสารทุนต่างประเทศ 166,120  166,120  
รวม 775,355  656,599  
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (88,182)  (105,656)  
เงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ 687,173  550,943  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ 45,656,858  47,432,611  
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  7.2.3 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
                     (หน่วย: พันบาท) 

          31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  5,192,863 5,320,265 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,161,996 2,152,153 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 502,555 535,472 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 1,081,019 1,025,725 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 782,831 765,934 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 909,403 981,001 
ค่าใช้จ่ายลงทุน  1,447 494 
ต้นทุนทางการเงิน            3,768             4,031 
  รวม 10,635,882 10,785,075 
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เรื่องท่ี 5.2  
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
  
 
 งบการเงินแสดงในรูปของรายงานต่างๆ ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด งบการเงิน
ที่ต้องจัดท า ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบริษัทจ ากัด งบการเงินที่ต้อง
จัดท าคือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน แต่งบการเงินนั้นเองไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดดีและจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของกิจการมากนัก 
เพราะข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเชิงสรุป ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป 
 
1. ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
ประกันวินาศภัย โดยน าข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินและข้อมูลจากรายงานอ่ืนมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน 
ความสามารถในการหาก าไร และประสิทธิภาพด้านการตลาด ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยสามารถน ามาใช้เครื่องมือ
ในการประเมินบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็คือ งบการเงิน 
ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์งบการเงินจะช่วยให้นายหน้าประกันวินาศภัยทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถ
ประเมินบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินมีดังนี้ 
 2.1  เพื่อใช้วัดความเข้มแข็งของฐานะการเงินและความสามารถในการด าเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน
เป็นงบที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น คือแสดงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และแหล่งเงินทุนจากทั้งภาระหนี้สินที่
ต้องช าระในอนาคตและจากส่วนของเจ้าของ หากมีการบริหารงานท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทมี 
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานโดยแสดงผลลัพธ์
จากการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย หากมีผลก าไรจะส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สนับสนุนความเข้มแข็งของฐานะการเงินมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากการบริหารงานผิดพลาดท าให้ประสบผล
ขาดทุน ก็จะส่งผลทางลบต่อฐานะการเงิน ดังนั้น การวิเคราะห์งบการเงินจึงช่วยวัดทั้งความเข้มแข็งของฐานะการเงิน
และความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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  7.2.3 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
                     (หน่วย: พันบาท) 

          31 ธันวาคม 
 25X1 25X0 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  5,192,863 5,320,265 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,161,996 2,152,153 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 502,555 535,472 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 1,081,019 1,025,725 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 782,831 765,934 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 909,403 981,001 
ค่าใช้จ่ายลงทุน  1,447 494 
ต้นทุนทางการเงิน            3,768             4,031 
  รวม 10,635,882 10,785,075 
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เรื่องท่ี 5.2  
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน 
  
 
 งบการเงินแสดงในรูปของรายงานต่างๆ ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด งบการเงิน
ที่ต้องจัดท า ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นบริษัทจ ากัด งบการเงินที่ต้อง
จัดท าคือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน แต่งบการเงินนั้นเองไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดดีและจุดบกพร่องที่เกิด ข้ึนจากการบริหารงานของกิจการมากนัก 
เพราะข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลเชิงสรุป ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป 
 
1. ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
ประกันวินาศภัย โดยน าข้อมูลที่ได้มาจากงบการเงินและข้อมูลจากรายงานอ่ืนมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน 
ความสามารถในการหาก าไร และประสิทธิภาพด้านการตลาด ซึ่งนายหน้าประกันวินาศภัยสามารถน ามาใช้เครื่องมือ
ในการประเมินบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็คือ งบการเงิน 
ดังนั้น การศึกษาและวิเคราะห์งบการเงินจะช่วยให้นายหน้าประกันวินาศภัยทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถ
ประเมินบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินมีดังนี้ 
 2.1  เพื่อใช้วัดความเข้มแข็งของฐานะการเงินและความสามารถในการด าเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน
เป็นงบที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น คือแสดงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และแหล่งเงินทุนจากทั้งภาระหนี้สินที่
ต้องช าระในอนาคตและจากส่วนของเจ้าของ หากมีการบริหารงานท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ฐานะการเงินของบริษัทมี 
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานโดยแสดงผลลัพธ์
จากการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย หากมีผลก าไรจะส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สนับสนุนความเข้มแข็งของฐานะการเงินมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากการบริหารงานผิดพลาดท าให้ประสบผล
ขาดทุน ก็จะส่งผลทางลบต่อฐานะการเงิน ดังนั้น การวิเคราะห์งบการเงินจึงช่วยวัดทั้งความเข้มแข็งของฐานะการเงิน
และความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยได้ 
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 2.2  เพื่อทราบถึงจุดดีและจุดบกพร่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ข้อมูลจากงบแสดง
ฐานะการเงินสามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท ซึ่งหากวิเคราะห์ร่วมกับรายการในงบก าไรขาดทุน ก็จะ
ท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องในด้านอ่ืนๆ เป็นต้นว่า ด้านความมั่นคงทางการเงิน และด้านความสามารถในการ
หาก าไร 
 2.3 เพื่อประมาณการแนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกันวินาศภัยในหลายงวดบัญชี ผลที่ได้จะช่วยในการประมาณการแนวโน้มในอนาคตได้ 
 2.4 เพื่อใช้เป็นสิ่งเตือนภัยล่วงหน้า นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถพิจารณาอัตราส่วนจากการวิเคราะห์
โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือจ านวนเงินหรืออัตราส่วนในระดับที่ยอมรับ ท าให้ทราบถึงปัญหาและเป็น
สิ่งที่เตือนภัย เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป 
 2.5  เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท การวิเคราะห์รายงานในงบการเงินจะเป็นการ
ส่งเสริมให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ ต้องไม่ต่ ากว่า 
50 ล้านบาท เป็นต้น  
 2.6  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัท  การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
งบการเงินช่วยให้ผู้ลงทุน ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอื่นมั่นใจในฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจ
ในความมั่นคงของบริษัท เป็นต้น 
 
3. ขั้นตอนของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินอาจ
แตกต่างตามการใช้ประโยชน์หรือบริหารงาน เช่น ใช้ในการจัดท างบประมาณ ใช้ในการควบคุมหรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยการน าผลงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งเปรียบเทียบกับจ านวนเงินหรือ
อัตราส่วนที่ใช้เป็นมาตรฐาน  
 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลงบการเงินที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ เป็นการเก็บข้อมูลที่ต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์
จากงบการเงินของบริษัทเอง หรือของบริษัทอ่ืนที่ต้องการเปรียบเทียบ ส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 ปี 5 ปี  
เป็นต้น  
 ขั้นที่ 3 จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยจัดข้อมูลให้สามารถน าไปวิเคราะห์ได้สะดวก
ตามวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ งบการเงินบางลักษณะ เช่น งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการ อาจต้องน ารายการมาจัดเพื่อให้เปรียบเทียบกับกิจการอื่นซึ่งจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน
เป็นอัตราร้อยละ และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน โดยวิเคราะห์ตามวิธีการต่างๆ ตามขั้นที่ 4 แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด  
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 ขั้นที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยจัดท ารายงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
4. วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน 
 วิธีการวิเคราะห์งบการเงินในที่นี้จะเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินแสดง
ความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงิน โดยเปรียบเทียบกันในลักษณะอัตราส่วน รายการที่มาเปรียบเทียบกันนั้น
จะต้องมีความเก่ียวข้องกัน หน่วยที่ค านวณได้อาจแสดงในรูปของสัดส่วน อัตราร้อยละ ครั้ง เท่าหรือรอบ 
 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ความมั่นคงทางการเงิน 
2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
3) ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
4) ความสามารถในการท าก าไร 
5) ประสิทธิภาพด้านการตลาด 

 ตัวเลขที่ค านวณได้จากอัตราส่วนใดๆ จะไม่ได้แสดงว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เช่น อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ลงทุนเท่ากับ 5 รอบ ตัวเลข 5 รอบดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจเพียงไร แต่จะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อน าตัวเลขที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงิน มาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้ที่ใช้
เป็นเกณฑ์ต่อไป  

 
5. อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 5.1  อัตราส่วนที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด เป็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบัน
กับปีอ่ืนๆ อัตราส่วนหรือค่ามาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยตาม ร่าง ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันที่มีการ
บริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2559 ดังแสดงในตารางที่ 5.1 
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 2.2  เพื่อทราบถึงจุดดีและจุดบกพร่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ข้อมูลจากงบแสดง
ฐานะการเงินสามารถใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท ซึ่งหากวิเคราะห์ร่วมกับรายการในงบก าไรขาดทุน ก็จะ
ท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องในด้านอ่ืนๆ เป็นต้นว่า ด้านความมั่นคงทางการเงิน และด้านความสามารถในการ
หาก าไร 
 2.3 เพื่อประมาณการแนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกันวินาศภัยในหลายงวดบัญชี ผลที่ได้จะช่วยในการประมาณการแนวโน้มในอนาคตได้ 
 2.4 เพื่อใช้เป็นสิ่งเตือนภัยล่วงหน้า นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถพิจารณาอัตราส่วนจากการวิเคราะห์
โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือจ านวนเงินหรืออัตราส่วนในระดับที่ยอมรับ ท าให้ทราบถึงปัญหาและเป็น
สิ่งที่เตือนภัย เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป 
 2.5  เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท การวิเคราะห์รายงานในงบการเงินจะเป็นการ
ส่งเสริมให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ ต้องไม่ต่ ากว่า 
50 ล้านบาท เป็นต้น  
 2.6  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัท  การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
งบการเงินช่วยให้ผู้ลงทุน ผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอื่นมั่นใจในฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจ
ในความมั่นคงของบริษัท เป็นต้น 
 
3. ขั้นตอนของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินอาจ
แตกต่างตามการใช้ประโยชน์หรือบริหารงาน เช่น ใช้ในการจัดท างบประมาณ ใช้ในการควบคุมหรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยการน าผลงานจริงมาเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งเปรียบเทียบกับจ านวนเงินหรือ
อัตราส่วนที่ใช้เป็นมาตรฐาน  
 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลงบการเงินที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ เป็นการเก็บข้อมูลที่ต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์
จากงบการเงินของบริษัทเอง หรือของบริษัทอ่ืนที่ต้องการเปรียบเทียบ ส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3 ปี 5 ปี  
เป็นต้น  
 ขั้นที่ 3 จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยจัดข้อมูลให้สามารถน าไปวิเคราะห์ได้สะดวก
ตามวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ งบการเงินบางลักษณะ เช่น งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการ อาจต้องน ารายการมาจัดเพื่อให้เปรียบเทียบกับกิจการอื่นซึ่งจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ เป็นต้น 
 ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน
เป็นอัตราร้อยละ และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน โดยวิเคราะห์ตามวิธีการต่างๆ ตามขั้นที่ 4 แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด  
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 ขั้นที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยจัดท ารายงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
4. วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน 
 วิธีการวิเคราะห์งบการเงินในที่นี้จะเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินแสดง
ความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงิน โดยเปรียบเทียบกันในลักษณะอัตราส่วน รายการที่มาเปรียบเทียบกันนั้น
จะต้องมีความเก่ียวข้องกัน หน่วยที่ค านวณได้อาจแสดงในรูปของสัดส่วน อัตราร้อยละ ครั้ง เท่าหรือรอบ 
 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ความมั่นคงทางการเงิน 
2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
3) ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
4) ความสามารถในการท าก าไร 
5) ประสิทธิภาพด้านการตลาด 

 ตัวเลขที่ค านวณได้จากอัตราส่วนใดๆ จะไม่ได้แสดงว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เช่น อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ลงทุนเท่ากับ 5 รอบ ตัวเลข 5 รอบดังกล่าวไม่ได้แสดงว่าการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจเพียงไร แต่จะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อน าตัวเลขที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงิน มาตรฐานหรือช่วงที่ยอมรับได้ที่ใช้
เป็นเกณฑ์ต่อไป  

 
5. อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 5.1  อัตราส่วนที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด เป็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินหรืออัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบัน
กับปีอ่ืนๆ อัตราส่วนหรือค่ามาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยตาม ร่าง ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันที่มีการ
บริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2559 ดังแสดงในตารางที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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นโยบายของบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงานบางลักษณะ เป็นต้น ส่วนปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย คู่แข่งขัน เป็นต้น อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเองมักใช้ใน
การจัดท างบประมาณทั้งระยะยาวและระยะสั้นตามแผนปฏิบัติงานต่อไป 
 5.5  อัตราส่วนของกิจการในปีต่างๆ เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบันกับปีอ่ืนๆ ของ
บริษัทเอง 
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะสามารถศึกษาต่อไปในเรื่องที่ 5.3-5.7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างค่ามาตรฐานของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
 

อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหรือค่า
มาตรฐาน 

1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน   140% 
2. ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของส านักงานใหญ่ (ราคาตามบัญชี)         30 ล้านบาท 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง  100% 
4. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย  100% 
5. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน -10% R 50% 
6. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ               0% 
7. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  60% 
8. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  40% 
9. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามตาม  
   กฎหมาย ตามมาตรา 23  

   100% 

10. อัตราส่วนสินทรัพย์หนุนหลังที่จัดสรรไว้ต่อจ านวนเงินส ารองและจ านวน  
     หนี้สินและภาระผูกพัน ตามมาตรา 27/4 

   100% 

11. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี -20% R 20% 
12. อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย -5% R 10% 
13. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  90% 
14. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  80% 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2559) 
 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย 
 5.2 อัตราส่วนเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมหรืออัตราส่วนของอุตสาหกรรม เป็นการน าข้อมูล
ทางการเงินของบริษัท ในธุรกิจประกันวินาศภัยมาหาค่าเฉลี่ย แต่อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ได้มาจากกิจการมากมายหลาย
ระดับ ซึ่งมีความต่างกันในแง่ขนาด รายได้ สินทรัพย์ ท าเลที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นการเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ อาจให้เห็นเพียงภาพกว้างๆ ว่าบริษัทประกันวินาศภัยนั้นแตกต่างจากการด าเนินงานเฉลี่ยของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยโดยรวมอย่างไร 
  5.3 อัตราส่วนของบริษัทคู่แข่ง เป็นการเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนที่เป็นคู่แข่งที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ท าให้เห็นได้ชัดว่าผลการด าเนินงานดีหรือด้อยกว่าคู่แข่งขันในด้านใด 
 5.4 อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเอง อัตราส่วนนี้เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
กิจการเองในช่วงเวลาต่างๆ กัน ปัจจัยภายในจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และต้นทุน 
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 5.5  อัตราส่วนของกิจการในปีต่างๆ เป็นการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินปีปัจจุบันกับปีอ่ืนๆ ของ
บริษัทเอง 
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะสามารถศึกษาต่อไปในเรื่องที่ 5.3-5.7  
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อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหรือค่า
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1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน   140% 
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3. อัตราส่วนสภาพคล่อง  100% 
4. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย  100% 
5. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน -10% R 50% 
6. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ               0% 
7. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน  60% 
8. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  40% 
9. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามตาม  
   กฎหมาย ตามมาตรา 23  
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10. อัตราส่วนสินทรัพย์หนุนหลังที่จัดสรรไว้ต่อจ านวนเงินส ารองและจ านวน  
     หนี้สินและภาระผูกพัน ตามมาตรา 27/4 

   100% 

11. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี -20% R 20% 
12. อัตราก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย -5% R 10% 
13. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  90% 
14. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  80% 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2559) 
 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย 
 5.2 อัตราส่วนเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมหรืออัตราส่วนของอุตสาหกรรม เป็นการน าข้อมูล
ทางการเงินของบริษัท ในธุรกิจประกันวินาศภัยมาหาค่าเฉลี่ย แต่อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ได้มาจากกิจการมากมายหลาย
ระดับ ซึ่งมีความต่างกันในแง่ขนาด รายได้ สินทรัพย์ ท าเลที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นการเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยนี้ อาจให้เห็นเพียงภาพกว้างๆ ว่าบริษัทประกันวินาศภัยนั้นแตกต่างจากการด าเนินงานเฉลี่ยของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยโดยรวมอย่างไร 
  5.3 อัตราส่วนของบริษัทคู่แข่ง เป็นการเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนที่เป็นคู่แข่งที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ท าให้เห็นได้ชัดว่าผลการด าเนินงานดีหรือด้อยกว่าคู่แข่งขันในด้านใด 
 5.4 อัตราส่วนมาตรฐานของบริษัทเอง อัตราส่วนนี้เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
กิจการเองในช่วงเวลาต่างๆ กัน ปัจจัยภายในจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และต้นทุน 
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เรื่องท่ี 5.3  
การวิเคราะหค์วามม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
  
 

การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน รวมทั้งข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน หรือช่วงที่ยอมรับได้ 
ตามที่ได้อธิบายไว้ในเรื่องที่ 5.2 

ส าหรับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบทท่ี 5 นี้จะใช้ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 
 

บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
                (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย ์ 25X2 25X1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 400 300 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,300 2,200 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 4,800 5,100 
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ 150 200 
สินทรัพย์ลงทุน   
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 25,600 22,400 
 เงินให้กู้ยืม 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

1,400 
400 

1,600 
300 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 300 200 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,200 1,100 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 240 200 
สินทรัพย์อื่น         210         400 
   
รวมสินทรัพย ์ 37,000 34,000 
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บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สิน 

  

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 12,600 11,200 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 1,000 1,100 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 140 80 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 320 250 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
หนี้สินอื่น 

 240 
 

110 

 เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,700 1,400 
 ค่านายหน้าค้างจ่าย 400 360 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 500 440 
  อื่นๆ         
   

     100    100  60  

รวมหนี้สิน 17,000 15,000 
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เรื่องท่ี 5.3  
การวิเคราะหค์วามม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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1,600 
300 
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บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)   
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทุนเรือนหุ้น   
 ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว   
 หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,000 1,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,500 1,500 
ก าไรสะสม   

จัดสรรแล้ว   
ส ารองตามกฎหมาย 100 100 
ส ารองอื่น 4,000 4,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 7,400 6,600 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 6,000 5,800 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,000 19,000 
   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,000 34,000 

 
 
 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ในปี 25X2 และ 
25X1 เป็น 37,000 และ 34,000 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม 17,000 และ 15,000 ล้านบาท ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
คือ 20,000 และ 19,000 ล้านบาท ตามล าดับ 
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บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
รายได้   
เบี้ยประกันภัยรับ  16,000 14,700 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (4,800) (4,600) 
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  11,200  10,100 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น 
  รายได้ เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 

  
 (100) 

 
(100) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 11,100 10,000 
รายได้ค่าจ้างและบ าเหน็จ 1,100 1,000 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดง  
  ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
10 

 
10 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 990 940 
ก าไรจากเงินลงทุน 40 20 
รายได้อื่น             120                  100 
รวมรายได้ 13,360 12,070 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าสินไหมทดแทน 

 
7,000 

 
6,800 

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (1,500) (1,200) 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100 2,000 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,800 1,700 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,000 960 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 80 80 
ต้นทุนทางการเงิน                5                     4 
รวมค่าใช้จ่าย 10,485 10,344 
   

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,875 1,726 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (375)   (326) 
ก าไรส าหรับป ี   2,500  1,400 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 200 700 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,700 2,100 
 

ก าไรต่อหุ้น: ก าไรส าหรับปี (บาท) 
 

25 
 

14 
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บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 

                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 25X2 25X1 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)   
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทุนเรือนหุ้น   
 ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว   
 หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,000 1,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,500 1,500 
ก าไรสะสม   

จัดสรรแล้ว   
ส ารองตามกฎหมาย 100 100 
ส ารองอื่น 4,000 4,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 7,400 6,600 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 6,000 5,800 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,000 19,000 
   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,000 34,000 

 
 
 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ในปี 25X2 และ 
25X1 เป็น 37,000 และ 34,000 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม 17,000 และ 15,000 ล้านบาท ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
คือ 20,000 และ 19,000 ล้านบาท ตามล าดับ 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
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รายได้   
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 1.  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 
  1.1 เงินทุนช าระแล้วจากการออกหุ้นสามัญหรือเงินทุนที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ กรณีเป็นสาขาของ
บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ 
   1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ ากว่ามูลค่าให้แสดงค่าติดลบ) 
   1.3 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
   1.4  ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสมให้แสดงค่าติดลบ) 
   1.5  มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคาประเมินกับ
ราคาทุนของทรัพย์สินลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินด าเนินงาน 
   1.6  ส ารองอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 2.  เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 
  2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดสะสมเงินปันผล 
  2.2 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคากับราคาทุนของอสังหา-
ริมทรัพย์ และทรัพย์สินด าเนินงาน 
  ทั้งนี้ จ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่นับเป็นเงินกองทุนต้องไม่เกินจ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
 3.  รายการหักจากเงินกองทุน ประกอบด้วย 
  3.1  เงินที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
  3.2  ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน 
  3.3  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์) 
  3.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 
  3.5  สินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน ยกเว้นหลักทรัพย์ประกันที่บริษัทน ามาวางไว้กับนายทะเบียน และ
สินทรัพย์ที่บริษัทจัดสรรไว้ส าหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน 
วินาศภัย 
  3.6 มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีอยู่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ที่หักค่า
เผื่อการด้อยค่าแล้ว 

3.7 มูลค่าของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ส าหรับเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด (Total Capital Required: TCR) คือผลรวมของเงินกองทุน
ส าหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย ด้านเครดิต และด้านตลาด รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่มาจากความเสี่ยง
ด้านเครดิตและด้านตลาด (คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , กรอบการลงทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-based Capital Framework). ม.ป.ป., น. 6-14) 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านการประกันวินาศภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
ประมาณการเงินส ารองประกันวินาศภัยต่ าเกินไป และ/หรือในกรณีที่มีประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินกว่า
จ านวนเงินส ารองที่บริษัทก าหนดไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนแรกแสดงให้เห็นรายการต่างๆ ตั้งแต่รายได้จนถึงก าไรส าหรับปี และส่วนต่อไป
จะแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายแสดงให้เห็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  

อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความครบถ้วนในการด ารงเงินกองทุน
ตามกฎหมาย ขนาดของส่วนของเจ้าของหรือส่วนของส านักงานใหญ่ รวมทั้งความเพียงพอในการจัดสรรสินทรัพย์ที่ไว้
เป็นเงินส ารองเปรียบเทียบกับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามที่กฎหมายก าหนด และการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ทั้งนี้ 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมาจากงบการเงิน และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุน  
มาจากรายงานของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องจัดท าเพื่อน าเสนอต่อ คปภ.ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งข้อมูลนี้สามารถ
ค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ส าหรับอัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน ได้แก่  

1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน 

 
1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด กับเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด อัตราส่วนนี้มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า CAR หรือ Capital 
Adequacy Ratio  
 
 

     อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    =  
 
  
  

 เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available: TCA) หมายถึง สินทรัพย์ส่วนที่เกิน
กว่าหนี้สินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สินและหนี้สินที่ประเมินตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
(โดยทั่วไป สินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สินก็คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินนั่นเอง) เงินกองทุนของ
บริษัทประกันวินาศภัย ประกอบด้วย ผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ลบด้วยรายการหักจาก
เงินกองทุน ดังนี้  
 

 
เงินกองทุน = เงินกองทุนช้ันท่ี 1 + เงินกองทุนช้ันท่ี 2 - รายการหักจากเงินกองทุน 

 
 
 
 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด 
เงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด 
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 1.  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 
  1.1 เงินทุนช าระแล้วจากการออกหุ้นสามัญหรือเงินทุนที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ กรณีเป็นสาขาของ
บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ 
   1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ ากว่ามูลค่าให้แสดงค่าติดลบ) 
   1.3 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
   1.4  ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสมให้แสดงค่าติดลบ) 
   1.5  มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคาประเมินกับ
ราคาทุนของทรัพย์สินลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินด าเนินงาน 
   1.6  ส ารองอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 2.  เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 
  2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดสะสมเงินปันผล 
  2.2 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคากับราคาทุนของอสังหา-
ริมทรัพย์ และทรัพย์สินด าเนินงาน 
  ทั้งนี้ จ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่นับเป็นเงินกองทุนต้องไม่เกินจ านวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
 3.  รายการหักจากเงินกองทุน ประกอบด้วย 
  3.1  เงินที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
  3.2  ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน 
  3.3  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์) 
  3.4  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 
  3.5  สินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน ยกเว้นหลักทรัพย์ประกันที่บริษัทน ามาวางไว้กับนายทะเบียน และ
สินทรัพย์ที่บริษัทจัดสรรไว้ส าหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน 
วินาศภัย 
  3.6 มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีอยู่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ที่หักค่า
เผื่อการด้อยค่าแล้ว 

3.7 มูลค่าของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ส าหรับเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด (Total Capital Required: TCR) คือผลรวมของเงินกองทุน
ส าหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย ด้านเครดิต และด้านตลาด รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่มาจากความเสี่ยง
ด้านเครดิตและด้านตลาด (คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , กรอบการลงทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-based Capital Framework). ม.ป.ป., น. 6-14) 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านการประกันวินาศภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
ประมาณการเงินส ารองประกันวินาศภัยต่ าเกินไป และ/หรือในกรณีที่มีประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินกว่า
จ านวนเงินส ารองที่บริษัทก าหนดไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนแรกแสดงให้เห็นรายการต่างๆ ตั้งแต่รายได้จนถึงก าไรส าหรับปี และส่วนต่อไป
จะแสดงก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายแสดงให้เห็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  

อัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความครบถ้วนในการด ารงเงินกองทุน
ตามกฎหมาย ขนาดของส่วนของเจ้าของหรือส่วนของส านักงานใหญ่ รวมทั้งความเพียงพอในการจัดสรรสินทรัพย์ที่ไว้
เป็นเงินส ารองเปรียบเทียบกับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามที่กฎหมายก าหนด และการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ทั้งนี้ 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมาจากงบการเงิน และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุน  
มาจากรายงานของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องจัดท าเพื่อน าเสนอต่อ คปภ.ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งข้อมูลนี้สามารถ
ค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ส าหรับอัตราส่วนแสดงความมั่นคงทางการเงิน ได้แก่  

1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน 

 
1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด กับเงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด อัตราส่วนนี้มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า CAR หรือ Capital 
Adequacy Ratio  
 
 

     อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    =  
 
  
  

 เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available: TCA) หมายถึง สินทรัพย์ส่วนที่เกิน
กว่าหนี้สินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สินและหนี้สินที่ประเมินตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
(โดยทั่วไป สินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สินก็คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินนั่นเอง) เงินกองทุนของ
บริษัทประกันวินาศภัย ประกอบด้วย ผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ลบด้วยรายการหักจาก
เงินกองทุน ดังนี้  
 

 
เงินกองทุน = เงินกองทุนช้ันท่ี 1 + เงินกองทุนช้ันท่ี 2 - รายการหักจากเงินกองทุน 

 
 
 
 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด 
เงินกองทุนที่ต้องด ารงทั้งหมด 
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-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการ
เงินอันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้ หรือการลดลง
ของมูลค่าสินทรัพย์จากการที่คู่สัญญาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหาย
ทางการเงินอันเป็นผลมาจากความผันผวนของปัจจัยในตลาด และ/หรือการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงของการสูญเสีย
ทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลุ่มบริษัทใดกลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์
หนึ่งมากเกินไป 
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า CAR หรือ Capital Adequacy Ratio ซึ่ง
ปัจจุบันกฎหมายก าหนดไว้ต้องไม่ต่ ากว่า 140% บริษัทประกันวินาศภัยที่มีอัตราส่วนนี้ต่ า จะท าให้นายหน้าประกัน
วินาศภัยไม่ส่งงานให้ โดยเฉพาะนายหน้าต่างประเทศที่มีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการเลือกบริษัทประกันภัยที่จะส่ง
งานให้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการรับประกันภัยต่ออีกด้วย บริษัทประกันวินาศภัยเองก็ต้องเลือกบริษัทที่จะส่งงาน
ประกันภัยต่อให้ตามข้อก าหนดของ คปภ หากอัตราส่วนนี้ต่ า บริษัทก็ส่งงานให้ไม่ได้ หรือถ้าส่ง ก็ต้องเผื่อค่าความเสี่ยง
ไว้สูง 
 การค านวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน แสดงดังตัวอย่างที่ 5.1 
 ตัวอย่างที่ 5.1 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 แสดง
เงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 20,000 ล้านบาท ลบด้วยรายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 640 ล้านบาท และสมมติให้เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมายทั้งหมดเท่ากับ 10,000 ล้าน
บาท 
 
  เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (20,000 - 640)  =  19,360   ล้านบาท 
   
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  =  
 
       = 193.60% 
 
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท คือ 193.60% อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 140% แสดงว่า
บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับที่ดี 
 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย  
 อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้กับเงินส ารองประกันภัยที่ต้องจัดสรรตาม
มาตรา 23 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ ที่บริษัทมีอยู่นั้น เพียงพอกับเงินส ารองที่ ต้อง
จัดสรรตามกฎหมายเพียงไร  

19,360 
10,000 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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      อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้  
         ต่อเงินส ารองทีต่้องจัดสรรตามกฎหมาย 
  
 
  สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้คือสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งอาจอยู่ในลักษณะต่างๆ 
ได้แก่   

-  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ตราสารอนุพันธ์ หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารหนี้อ่ืน ตราสารทุน เป็นต้น 

-  เงินให้กู้ยืม เป็นเงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ 
-  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรืออาคาร หรือส่วนควบของอาคาร หรือทั้งที่ดินและอาคาร 

ที่บริษัทมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากการให้เช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ 
ส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย ส ารองเบี้ย

ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทน  
 
ตัวอย่างที่ 5.2 จากตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินในปี 25X2 ของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

แสดงสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ คือสินทรัพย์ลงทุนซึ่งแสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ ดังนี้ 
 
                                                                          (ล้านบาท) 

1 ) เงินลงทนุในหลักทรัพย ์     25,600 
2) เงินให้กู้ยืม   1,400 
3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  300 
  รวมสินทรัพย์ลงทุน 27,300 
 

ส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมายแสดงภายใต้หัวข้อหนี้สินจากสัญญาประกันภัย เท่ากับ 12,600 
ล้านบาท  
 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย  
 

     =  
 
    = 216.67% 

 

สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ 
เงินส ารองทีต่้องจัดสรรตามกฎหมาย 

= 

27,300 
12,600 
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-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการ
เงินอันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้ หรือการลดลง
ของมูลค่าสินทรัพย์จากการที่คู่สัญญาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหาย
ทางการเงินอันเป็นผลมาจากความผันผวนของปัจจัยในตลาด และ/หรือการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ 

-  เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความเสี่ยงของการสูญเสีย
ทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลุ่มบริษัทใดกลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์
หนึ่งมากเกินไป 
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า CAR หรือ Capital Adequacy Ratio ซึ่ง
ปัจจุบันกฎหมายก าหนดไว้ต้องไม่ต่ ากว่า 140% บริษัทประกันวินาศภัยที่มีอัตราส่วนนี้ต่ า จะท าให้นายหน้าประกัน
วินาศภัยไม่ส่งงานให้ โดยเฉพาะนายหน้าต่างประเทศที่มีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการเลือกบริษัทประกันภัยที่จะส่ง
งานให้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการรับประกันภัยต่ออีกด้วย บริษัทประกันวินาศภัยเองก็ต้องเลือกบริษัทที่จะส่งงาน
ประกันภัยต่อให้ตามข้อก าหนดของ คปภ หากอัตราส่วนนี้ต่ า บริษัทก็ส่งงานให้ไม่ได้ หรือถ้าส่ง ก็ต้องเผื่อค่าความเสี่ยง
ไว้สูง 
 การค านวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน แสดงดังตัวอย่างที่ 5.1 
 ตัวอย่างที่ 5.1 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 แสดง
เงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 20,000 ล้านบาท ลบด้วยรายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 640 ล้านบาท และสมมติให้เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมายทั้งหมดเท่ากับ 10,000 ล้าน
บาท 
 
  เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (20,000 - 640)  =  19,360   ล้านบาท 
   
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  =  
 
       = 193.60% 
 
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท คือ 193.60% อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 140% แสดงว่า
บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับที่ดี 
 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย  
 อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้กับเงินส ารองประกันภัยที่ต้องจัดสรรตาม
มาตรา 23 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ ที่บริษัทมีอยู่นั้น เพียงพอกับเงินส ารองที่ ต้อง
จัดสรรตามกฎหมายเพียงไร  

19,360 
10,000 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-39 

 

 
      อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้  
         ต่อเงินส ารองทีต่้องจัดสรรตามกฎหมาย 
  
 
  สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้คือสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งอาจอยู่ในลักษณะต่างๆ 
ได้แก่   

-  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ตราสารอนุพันธ์ หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารหนี้อ่ืน ตราสารทุน เป็นต้น 

-  เงินให้กู้ยืม เป็นเงินให้กู้ยืมทุกประเภทแก่ลูกหนี้ 
-  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรืออาคาร หรือส่วนควบของอาคาร หรือทั้งที่ดินและอาคาร 

ที่บริษัทมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากการให้เช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ 
ส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย ส ารองเบี้ย

ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทน  
 
ตัวอย่างที่ 5.2 จากตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินในปี 25X2 ของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

แสดงสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ คือสินทรัพย์ลงทุนซึ่งแสดงภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ ดังนี้ 
 
                                                                          (ล้านบาท) 

1 ) เงินลงทนุในหลักทรัพย ์     25,600 
2) เงินให้กู้ยืม   1,400 
3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  300 
  รวมสินทรัพย์ลงทุน 27,300 
 

ส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมายแสดงภายใต้หัวข้อหนี้สินจากสัญญาประกันภัย เท่ากับ 12,600 
ล้านบาท  
 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ต่อเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย  
 

     =  
 
    = 216.67% 

 

สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ 
เงินส ารองทีต่้องจัดสรรตามกฎหมาย 

= 

27,300 
12,600 
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5-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั   
 

 

 อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 100% จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 216.67% ซึ่งมากกว่า 100% แสดงว่า
สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ของบริษัทมีเพียงพอส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมายซึ่งเป็นภาระผูกพัน
ที่บริษัทจะต้องจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัย 
 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด สินทรัพย์สภาพ
คล่องที่น าไปช าระโดยทั่วไปคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนที่สามารถขายหรือเปลี่ยนเป็น  
เงินสดได้เร็วที่สามารถรับช าระหรือเรียกคืนได้เมื่อครบก าหนด ทั้งนี้ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องจะใช้ราคา
ประเมิน หากบริษัทประกันวินาศภัยมีสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยเกินไปก็จะมีปัญหาในการช าระภาระผูกพันที่เกิดขึ้น 
แต่หากมีมากเกินไปจะท าให้เสียโอกาสในการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนระยะสั้น (โดยทั่วไปค าว่าระยะสั้น
คือ ไม่เกิน 1 ปี) 

สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ต้องเป็นสินทรัพย์สภาพ
คล่องที่ไม่มีภาระผูกพัน เงินสด หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะสั้น เช่น 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
-  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
-  เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงเงินลงทุนอ่ืนที่มีสภาพคล่องคือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เช่น เงิน

ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นการน าสินทรัพย์สภาพคล่องมาเปรียบเทียบผลรวมของหนี้สินระยะสั้นที่ส าคัญ 2 

รายการ ซึ่งแสดงราคาตามบัญชี คือ 
-  ส ารองค่าสินไหมทดแทน และ 
-  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง 

 ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นรายการ
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน การที่นายหน้าประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์
อัตราส่วนสภาพคล่องในภาพรวม ดังนี้ 

 
 

     สินทรัพย์สภาพคล่อง (ราคาประเมิน) ที่หักภาระผูกพัน 
                     ส ารองค่าสินไหมทดแทน + ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจาก 
                   การรับประกันภัยโดยตรง (ราคาตามบัญชี)  
 
 
 
  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     =    

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-41 

 

อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 100% หากอัตราส่วนที่ค านวณได้เท่ากับ 100% แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่
สามารถช าระภาระผูกพันในระยะสั้นในส่วนของส ารองค่าสินไหมทดแทน บวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ราคาตาม
บัญชี) ได้พอดี แต่หากต่ ากว่า 100% แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะช าระภาระผูกพันในระยะสั้น
ดังกล่าว 
 ส าหรับอัตราส่วนที่มีค่ามากกว่า 100% แสดงว่า บริษัทประกันวินาศภัยมีสภาพคล่องเพียงพอ ยิ่งมีค่าเป็นบวก
และตัวเลขสูงแสดงว่ามีสภาพคล่องสูง แต่หากต่ ากว่า 100% แสดงว่าสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายคืนส ารองค่าสินไหมทดแทน บวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ราคาตามบัญชี)  
 ข้อสังเกต การค านวณอัตราส่วนสภาพคล่องนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงิน และข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อสามารถแยกได้ว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง และรายการใดที่เป็นส ารองค่า
สินไหมทดแทนและรายการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง (ราคาตามบัญชี) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป 
 
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน 
 อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนเป็นการเปรียบเทียบผลต่างของเงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้หมด 
(Total Capital Available: TCA) ของไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสปัจจุบันของปีก่อน ท าให้ทราบว่าเงินกองทุน
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร 
 
 
  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน    =  
  
  
 

 ตัวอย่างที่ 5.3 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 4 ปี 
25X2 แสดงเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 20,000 ล้านบาท รายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 640 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 4 ปี 25X1 แสดงเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 19,000 
ล้านบาท รายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 500 ล้านบาท 
 
   TCA ไตรมาสที่ 4 ปี 25X2 (20,000 – 640) = 19,360 

 TCA ไตรมาสที่ 4 ปี 25X1 (19,000 – 500) = 18,500 
 

  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน  =   
 

      =  4.65% 
 

  TCA ไตรมาสปัจจุบันปีปัจจบุัน – TCA ไตรมาสปัจจุบันปีก่อน  
TCA ไตรมาสปัจจุบันปีก่อน  

19,360 – 18,500 
       18,500 
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 อัตราส่วนมาตรฐาน คือ 100% จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 216.67% ซึ่งมากกว่า 100% แสดงว่า
สินทรัพย์ที่จัดสรรเป็นเงินส ารองได้ของบริษัทมีเพียงพอส าหรับเงินส ารองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมายซึ่งเป็นภาระผูกพัน
ที่บริษัทจะต้องจ่ายช าระตามสัญญาประกันภัย 
 
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นเมื่อถึงก าหนด สินทรัพย์สภาพ
คล่องที่น าไปช าระโดยทั่วไปคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนที่สามารถขายหรือเปลี่ยนเป็น  
เงินสดได้เร็วที่สามารถรับช าระหรือเรียกคืนได้เมื่อครบก าหนด ทั้งนี้ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องจะใช้ราคา
ประเมิน หากบริษัทประกันวินาศภัยมีสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยเกินไปก็จะมีปัญหาในการช าระภาระผูกพันที่เกิดขึ้น 
แต่หากมีมากเกินไปจะท าให้เสียโอกาสในการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนระยะสั้น (โดยทั่วไปค าว่าระยะสั้น
คือ ไม่เกิน 1 ปี) 

สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ต้องเป็นสินทรัพย์สภาพ
คล่องที่ไม่มีภาระผูกพัน เงินสด หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะสั้น เช่น 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
-  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
-  เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงเงินลงทุนอ่ืนที่มีสภาพคล่องคือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เช่น เงิน

ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นการน าสินทรัพย์สภาพคล่องมาเปรียบเทียบผลรวมของหนี้สินระยะสั้นที่ส าคัญ 2 

รายการ ซึ่งแสดงราคาตามบัญชี คือ 
-  ส ารองค่าสินไหมทดแทน และ 
-  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง 

 ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นรายการ
หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน การที่นายหน้าประกันวินาศภัยจะวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์
อัตราส่วนสภาพคล่องในภาพรวม ดังนี้ 

 
 

     สินทรัพย์สภาพคล่อง (ราคาประเมิน) ที่หักภาระผูกพัน 
                     ส ารองค่าสินไหมทดแทน + ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจาก 
                   การรับประกันภัยโดยตรง (ราคาตามบัญชี)  
 
 
 
  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     =    

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย     5-41 

 

อัตราสว่นมาตรฐาน คือ 100% หากอัตราส่วนที่ค านวณได้เท่ากับ 100% แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่
สามารถช าระภาระผูกพันในระยะสั้นในส่วนของส ารองค่าสินไหมทดแทน บวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ราคาตาม
บัญชี) ได้พอดี แต่หากต่ ากว่า 100% แสดงว่า สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะช าระภาระผูกพันในระยะสั้น
ดังกล่าว 
 ส าหรับอัตราส่วนที่มีค่ามากกว่า 100% แสดงว่า บริษัทประกันวินาศภัยมีสภาพคล่องเพียงพอ ยิ่งมีค่าเป็นบวก
และตัวเลขสูงแสดงว่ามีสภาพคล่องสูง แต่หากต่ ากว่า 100% แสดงว่าสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายคืนส ารองค่าสินไหมทดแทน บวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (ราคาตามบัญชี)  
 ข้อสังเกต การค านวณอัตราส่วนสภาพคล่องนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงิน และข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับการลงทุนของบริษัท เพื่อสามารถแยกได้ว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง และรายการใดที่เป็นส ารองค่า
สินไหมทดแทนและรายการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง (ราคาตามบัญชี) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป 
 
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน 
 อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนเป็นการเปรียบเทียบผลต่างของเงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้หมด 
(Total Capital Available: TCA) ของไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสปัจจุบันของปีก่อน ท าให้ทราบว่าเงินกองทุน
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร 
 
 
  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน    =  
  
  
 

 ตัวอย่างที่ 5.3 จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 4 ปี 
25X2 แสดงเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 20,000 ล้านบาท รายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 640 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 4 ปี 25X1 แสดงเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เท่ากับ 19,000 
ล้านบาท รายการหัก ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 500 ล้านบาท 
 
   TCA ไตรมาสที่ 4 ปี 25X2 (20,000 – 640) = 19,360 

 TCA ไตรมาสที่ 4 ปี 25X1 (19,000 – 500) = 18,500 
 

  อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน  =   
 

      =  4.65% 
 

  TCA ไตรมาสปัจจุบันปีปัจจบุัน – TCA ไตรมาสปัจจุบันปีก่อน  
TCA ไตรมาสปัจจุบันปีก่อน  

19,360 – 18,500 
       18,500 
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 อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนมาตรฐานคือ -10%  R  50% ซึ่งอยู่ระหว่าง -10% ถึง 50%  
แต่อัตราที่ค านวณได้ของบริษัทคือ 4.65% แสดงว่าเงินกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่
ค่อนข้างต่ า  
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เรื่องที่ 5.4  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเก่ียวข้องกับการสร้างรายได้และการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยมีอัตราส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 
2. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย 
4. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

 
1. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหน้ีสินผู้เอาประกันภัย 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทโดยใช้
ราคาประเมิน กับหนี้สินผู้เอาประกันภัยโดยใช้ราคาประเมินเช่นกัน อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่
เพียงพอต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัยมากน้อยเพียงไร  

 
 
      อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุน    
             ต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 
  
 

1.1  สินทรัพย์ลงทุน โดยทั่วไปได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน สลากออมทรัพย์ และสินทรัพย์ลงทุนอ่ืน ทั้งนี้ 
คปภ. ได้ให้แนวทางในการประเมินราคาสินทรัพย์ลงทุนไว้ดังนี้ (คปภ. ใน กรอบการลงทุนตามระดับความเสี่ยง  
น. 56-64) 

   1.1.1  ตราสารหนี้ หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรของ
องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรขององค์กรภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วเงิน (ตั๋วแลกเงินและ 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน) หรือหลักทรัพย์อ่ืนตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยแนวทางการประเมินราคาตราสารหนี้ เช่น 
กรณีเป็นตราสารหนี้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่เ ผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย หรือกรณีเป็นตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่
เผยแพร่โดยตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 สินทรัพย์ลงทุน (ราคาประเมิน) 
 หนี้สินผู้เอาประกันภัย (ราคาประเมิน) 

= 
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 อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนมาตรฐานคือ -10%  R  50% ซึ่งอยู่ระหว่าง -10% ถึง 50%  
แต่อัตราที่ค านวณได้ของบริษัทคือ 4.65% แสดงว่าเงินกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่
ค่อนข้างต่ า  
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เรื่องที่ 5.4  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเก่ียวข้องกับการสร้างรายได้และการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยมีอัตราส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 
2. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย 
4. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

 
1. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหน้ีสินผู้เอาประกันภัย 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทโดยใช้
ราคาประเมิน กับหนี้สินผู้เอาประกันภัยโดยใช้ราคาประเมินเช่นกัน อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่
เพียงพอต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัยมากน้อยเพียงไร  

 
 
      อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุน    
             ต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย 
  
 

1.1  สินทรัพย์ลงทุน โดยทั่วไปได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน สลากออมทรัพย์ และสินทรัพย์ลงทุนอ่ืน ทั้งนี้ 
คปภ. ได้ให้แนวทางในการประเมินราคาสินทรัพย์ลงทุนไว้ดังนี้ (คปภ. ใน กรอบการลงทุนตามระดับความเสี่ยง  
น. 56-64) 

   1.1.1  ตราสารหนี้ หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรของ
องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรขององค์กรภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วเงิน (ตั๋วแลกเงินและ 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน) หรือหลักทรัพย์อ่ืนตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยแนวทางการประเมินราคาตราสารหนี้ เช่น 
กรณีเป็นตราสารหนี้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่เ ผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย หรือกรณีเป็นตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่
เผยแพร่โดยตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 สินทรัพย์ลงทุน (ราคาประเมิน) 
 หนี้สินผู้เอาประกันภัย (ราคาประเมิน) 

= 
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  1.1.2  ตราสารทุน หมายถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ  หน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยแนวทางการประเมินราคาตราสารหนี้ เช่น กรณีเป็นตราสารทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกรณีเป็นตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ใช้ราคาที่เผยแพร่ ณ สิ้นวันประเมินราคาของ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น  

  1.1.3  สลากออมทรัพย์ หมายถึง สลากระดมเงินออมที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
มีการจ่ายผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นงวดๆ โดยการประเมินราคาให้ประเมิน
ตามราคาที่ตราไว้ในสลากออมทรัพย์ 

  1.1.4  สินทรัพย์ลงทุนอื่น เช่น ตราสารอนุพันธ์ให้ประเมินราคาด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ใน
กรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 1.2  หนี้สินผู้เอาประกันภัย เป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย หนี้สินผู้เอา
ประกันภัย ประกอบด้วย ส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve: UPR) 
กับส ารองค่าสินไหมทดแทนบวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ  
  1.2.1  ส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ 
  1.2.2  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยัง
ไม่ได้รับไป ซึ่งเป็นยอดสุทธิจากค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณี 
 
 ตัวอย่างที่ 5.4 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีสินทรัพย์ลงทุนซึ่งได้แก่ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนในบริษัทร่วม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สมมติให้ราคาประเมินรวมเท่ากับ 
27,000 ล้านบาท ส าหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทนบวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ สมมติให้ราคาประเมินรวมเท่ากับ 
9,000 ล้านบาท  
 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย =  

       

    = 300% 
  
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนตอ่หนี้สินผูเ้อาประกันภัยมาตรฐานคือ 100% ส าหรับอัตราที่ค านวณได้ของบริษัท
คือ 300% แสดงว่าสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่เพียงพอต่อการช าระหนี้สินผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราส่วนของบริษัทสูงกว่า
มาตรฐานถึง 3 เท่า แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านภาระหนี้สินต่อผู้เอาประกันภัย 
 
 

27,000 
9,000 
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2. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน เป็นการเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีกับเบี้ยประกันภัยที่ 
ถือเป็นรายได้ อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าค่าสินไหมทดแทนมีมากน้อยเพียงไร โดยค่าสินไหมทดแทนคือ จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่า
จะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่ายส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมิน
วินาศภัยหรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อมอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ จะแสดง
เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน  
 
 

       อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน     =  
 
 
  

 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมาจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
 ตัวอย่างที่ 5.5 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีค่าสินไหมทดแทนจ่าย 7,000 ล้าน
บาท และค่าสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อ 1,500 ล้านบาท ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจึงเท่ากับ (7,000  - 
1,500) เท่ากับ 5,500 บาท ส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 11,100 บาท 
 
    อัตราค่าสินไหมทดแทน =   
     

       = 49.55% 
 
 อัตราส่วนมาตรฐานคือ 60% ส าหรับอัตราส่วนที่ค านวณของบริษัทได้คือ 49.55% แสดงว่า บริษัทมี
ความสามารถในการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้ดี  
 
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เป็นการวัดถึงความสามารถในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คือเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมถึง  ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

 

5,500 
11,100 
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  1.1.2  ตราสารทุน หมายถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ  หน่วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยแนวทางการประเมินราคาตราสารหนี้ เช่น กรณีเป็นตราสารทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกรณีเป็นตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ใช้ราคาที่เผยแพร่ ณ สิ้นวันประเมินราคาของ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น  

  1.1.3  สลากออมทรัพย์ หมายถึง สลากระดมเงินออมที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
มีการจ่ายผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นงวดๆ โดยการประเมินราคาให้ประเมิน
ตามราคาที่ตราไว้ในสลากออมทรัพย์ 

  1.1.4  สินทรัพย์ลงทุนอื่น เช่น ตราสารอนุพันธ์ให้ประเมินราคาด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ใน
กรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ก าหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 1.2  หนี้สินผู้เอาประกันภัย เป็นภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีต่อผู้เอาประกันภัย หนี้สินผู้เอา
ประกันภัย ประกอบด้วย ส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve: UPR) 
กับส ารองค่าสินไหมทดแทนบวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ  
  1.2.1  ส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หมายถึง เบี้ยประกันภัยส่วนที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัทส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ 
  1.2.2  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยัง
ไม่ได้รับไป ซึ่งเป็นยอดสุทธิจากค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณี 
 
 ตัวอย่างที่ 5.4 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีสินทรัพย์ลงทุนซึ่งได้แก่ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนในบริษัทร่วม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สมมติให้ราคาประเมินรวมเท่ากับ 
27,000 ล้านบาท ส าหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทนบวกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ สมมติให้ราคาประเมินรวมเท่ากับ 
9,000 ล้านบาท  
 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย =  

       

    = 300% 
  
 อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนตอ่หนี้สินผูเ้อาประกันภัยมาตรฐานคือ 100% ส าหรับอัตราที่ค านวณได้ของบริษัท
คือ 300% แสดงว่าสินทรัพย์ลงทุนที่มีอยู่เพียงพอต่อการช าระหนี้สินผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราส่วนของบริษัทสูงกว่า
มาตรฐานถึง 3 เท่า แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจในด้านภาระหนี้สินต่อผู้เอาประกันภัย 
 
 

27,000 
9,000 
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2. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน เป็นการเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีกับเบี้ยประกันภัยที่ 
ถือเป็นรายได้ อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าค่าสินไหมทดแทนมีมากน้อยเพียงไร โดยค่าสินไหมทดแทนคือ จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมทั้งจ านวนที่คาดว่า
จะต้องช าระ และจ านวนเงินที่จ่ายส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประเมิน
วินาศภัยหรือผู้ส ารวจภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อมอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ จะแสดง
เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน  
 
 

       อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน     =  
 
 
  

 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณมาจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
 ตัวอย่างที่ 5.5 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีค่าสินไหมทดแทนจ่าย 7,000 ล้าน
บาท และค่าสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อ 1,500 ล้านบาท ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจึงเท่ากับ (7,000  - 
1,500) เท่ากับ 5,500 บาท ส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 11,100 บาท 
 
    อัตราค่าสินไหมทดแทน =   
     

       = 49.55% 
 
 อัตราส่วนมาตรฐานคือ 60% ส าหรับอัตราส่วนที่ค านวณของบริษัทได้คือ 49.55% แสดงว่า บริษัทมี
ความสามารถในการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้ดี  
 
3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย  
 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เป็นการวัดถึงความสามารถในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คือเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมถึง  ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

 

5,500 
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 อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสนิไหมทดแทน 1 ปี มาตรฐานคือ -20%  R 20% ซึ่งอยู่ระหว่าง -20% ถึง 
20% ส าหรับอัตราที่ค านวณได้ของบริษัทคือ -0.54% แสดงว่าค่าสินไหมทดแทน 1 ปี ลดลงเล็กน้อยและมีพัฒนา การ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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      อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย     =  

  
 
 ตัวอย่างที่ 5.6 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,200 ล้านบาท 
และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 3,900 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,800 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย 3,900 ล้านบาท 
 
  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย =     
 

         =  34.82% 
      

อัตราที่ค านวณได้คือ 34.82% โดยอัตราส่วนมาตรฐาน คือ 40% แสดงว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งหมายถึงบริษัทมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
 
4. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี เป็นการวิเคราะห์ผลต่างของค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Allocated Loss Adjustment Expense: ALAE) ปลายปีปัจจุบัน 
(หลังหักค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ) กับรายการดังกล่าวของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับเงินกองทุนที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดของสิ้นปีที่ผ่านมา 

 
 

อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ป ี   = 
 
  
 

 ตัวอย่างที่ 5.7 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE 
เท่ากับ 5,500 บาท และในปี 25X1 มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE เท่ากับ 5,600 ล้านบาท โดยเงินกองทุนที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดของสิ้นปีที่ผ่านมาเท่ากับ 18,500 ล้านบาท 
      
 อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี  =   
 

       =     -0.54% 

    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั 
        เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 

3,900 
11,200 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE ปีปัจจุบัน –  
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE ปีท่ีผ่านมา 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดสิ้นปีท่ีผ่านมา 

5,500 – 5,600 
18,500 
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 อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสนิไหมทดแทน 1 ปี มาตรฐานคือ -20%  R 20% ซึ่งอยู่ระหว่าง -20% ถึง 
20% ส าหรับอัตราที่ค านวณได้ของบริษัทคือ -0.54% แสดงว่าค่าสินไหมทดแทน 1 ปี ลดลงเล็กน้อยและมีพัฒนา การ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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      อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย     =  

  
 
 ตัวอย่างที่ 5.6 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,200 ล้านบาท 
และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 3,900 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,100 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,800 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย 3,900 ล้านบาท 
 
  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย =     
 

         =  34.82% 
      

อัตราที่ค านวณได้คือ 34.82% โดยอัตราส่วนมาตรฐาน คือ 40% แสดงว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งหมายถึงบริษัทมีความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
 
4. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี เป็นการวิเคราะห์ผลต่างของค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Allocated Loss Adjustment Expense: ALAE) ปลายปีปัจจุบัน 
(หลังหักค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ) กับรายการดังกล่าวของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับเงินกองทุนที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดของสิ้นปีที่ผ่านมา 

 
 

อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ป ี   = 
 
  
 

 ตัวอย่างที่ 5.7 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE 
เท่ากับ 5,500 บาท และในปี 25X1 มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE เท่ากับ 5,600 ล้านบาท โดยเงินกองทุนที่
สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดของสิ้นปีที่ผ่านมาเท่ากับ 18,500 ล้านบาท 
      
 อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี  =   
 

       =     -0.54% 

    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั 
        เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 

3,900 
11,200 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE ปีปัจจุบัน –  
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิและ ALAE ปีท่ีผ่านมา 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดสิ้นปีท่ีผ่านมา 

5,500 – 5,600 
18,500 
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เรื่องที่ 5.5  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของ 
บริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

สินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยมีมากน้อยแตกต่างกัน บริษัทที่มีสินทรัพย์มากมิได้หมายความว่าจะมี
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์นั้น แต่ความสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบว่าสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ว่า
สามารถสร้างรายได้ได้มากน้อยเพียงไร  

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratio) จึงเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยว่ามีมากน้อยเพียงไร ซึ่งสินทรัพย์ที่น ามาพิจารณาคือ 
สินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคา สินทรัพย์รวม และเบี้ยประกันภัยค้างรับ อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
การบริหารสินทรัพย์บริษัทประกันวินาศภัย ได้แก่ 

1. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  
2. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  

 
1. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม 

อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่ได้รับการ
ประเมินราคา กับสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาจะเป็นสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2554 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคา ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน 
ตราสารอนุพันธ์ สลากออมทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ เงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งประเภท
สัญญาเช่าการเงิน เบี้ยประกันภัยค้างรับ รายได้จากการลงทุนค้างรับ และลูกหนี้อื่น 

ส าหรับสินทรัพย์รวมจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตามบัญชี   
 
 
  อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม     =  

 
 

 
 
 

  สินทรัพย์รวม (ราคาประเมิน) 
   สินทรัพย์รวม (ราคาตามบญัชี) 
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ตัวอย่างที่ 5.8 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีสินทรัพย์รวมโดยแสดงในราคาตาม
บัญชี 37,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวมดังกล่าวมีราคาประเมินเท่ากับ 34,000 ลา้นบาท 

 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  =   

 

       =  91.89%  
 
อัตราส่วนมาตรฐานคือ 90% อัตราส่วนที่ค านวนได้คือ 91.89% แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการ

บริหารสินทรัพย์สูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย 
 

2. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ เป็นการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการ

ประเมินราคาต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
เบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการประเมินราคาจะแตกต่างกันตามประเภทของการประกันวินาศภัย ในที่นี้จะ

ยกตัวอย่างการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีแนวทางดังนี้  
1) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับคงเหลือหลังหักค่า เผื่อการด้อยค่าได้ 
ไม่เกินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

2) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับคงเหลือหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่ าได้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 90 วันขึ้นไปนับแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ด้อยค่าเต็มจ านวน  
 ส าหรับการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการประกันภัยประเภทอื่น จะต้องประเมินตามแนวทางที่ 
คปภ. ก าหนดเช่นกัน 
 
 
 อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ    =  

 
 
 
 
 

34,000 
37,000 

    เบี้ยประกันภัยคา้งรับที่ได้รับการประเมินราคา 
   เบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 
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เรื่องที่ 5.5  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของ 
บริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

สินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยมีมากน้อยแตกต่างกัน บริษัทที่มีสินทรัพย์มากมิได้หมายความว่าจะมี
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์นั้น แต่ความสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบว่าสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ว่า
สามารถสร้างรายได้ได้มากน้อยเพียงไร  

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratio) จึงเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยว่ามีมากน้อยเพียงไร ซึ่งสินทรัพย์ที่น ามาพิจารณาคือ 
สินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคา สินทรัพย์รวม และเบี้ยประกันภัยค้างรับ อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
การบริหารสินทรัพย์บริษัทประกันวินาศภัย ได้แก่ 

1. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  
2. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  

 
1. อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม 

อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม เป็นการเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่ได้รับการ
ประเมินราคา กับสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาจะเป็นสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2554 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคา ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน 
ตราสารอนุพันธ์ สลากออมทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ เงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งประเภท
สัญญาเช่าการเงิน เบี้ยประกันภัยค้างรับ รายได้จากการลงทุนค้างรับ และลูกหนี้อื่น 

ส าหรับสินทรัพย์รวมจะวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตามบัญชี   
 
 
  อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม     =  

 
 

 
 
 

  สินทรัพย์รวม (ราคาประเมิน) 
   สินทรัพย์รวม (ราคาตามบญัชี) 
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ตัวอย่างที่ 5.8 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีสินทรัพย์รวมโดยแสดงในราคาตาม
บัญชี 37,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวมดังกล่าวมีราคาประเมินเท่ากับ 34,000 ล้านบาท 

 
 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินราคาต่อสินทรัพย์รวม  =   

 

       =  91.89%  
 
อัตราส่วนมาตรฐานคือ 90% อัตราส่วนที่ค านวนได้คือ 91.89% แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการ

บริหารสินทรัพย์สูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย 
 

2. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ เป็นการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการ

ประเมินราคาต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับ 
เบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการประเมินราคาจะแตกต่างกันตามประเภทของการประกันวินาศภัย ในที่นี้จะ

ยกตัวอย่างการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีแนวทางดังนี้  
1) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับคงเหลือหลังหักค่า เผื่อการด้อยค่าได้ 
ไม่เกินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

2) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับคงเหลือหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่ าได้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บเบี้ยประกันภัยเกิน 90 วันขึ้นไปนับแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ให้ด้อยค่าเต็มจ านวน  
 ส าหรับการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการประกันภัยประเภทอื่น จะต้องประเมินตามแนวทางที่ 
คปภ. ก าหนดเช่นกัน 
 
 
 อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ    =  

 
 
 
 
 

34,000 
37,000 

    เบี้ยประกันภัยคา้งรับที่ได้รับการประเมินราคา 
   เบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 
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ตัวอย่างที่ 5.9 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการ
ประเมินราคาจ านวน 2,100 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 2,300 ล้านบาท 

 
  อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  =   

  

       =  91.30%  
 
 อัตราส่วนมาตรฐานคือ 80% อัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 91.30% แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ประเภทเบี้ยประกันภัยค้างรับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
2,300 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เรื่องที่ 5.6  
การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  
 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดผลการด าเนินงานของ
กิจการว่าได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร ก าไรนั้นเป็นผลมาจากนโยบายและการด าเนินงานในด้านต่างๆ หาก 
ทุกส่วนงานด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ผลก าไรที่ได้ย่อมเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
จึงแสดงถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการน าเงินทุนไปใช้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยเพียงไร โดยก าไร  
ที่น ามาใช้ค านวณควรเป็นก าไรส าหรับปี เพราะเป็นก าไรที่ได้มาจากการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดนั้น ทั้งนี้ควร
เปรียบเทียบกับอัตราที่ใช้เป็นมาตรฐานต่อไป อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร มีดังนี้ 

1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 
2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 
1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  
 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในส่วนของเบี้ยประกันภัย โดย
ก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 
 
 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้    =  
 
   

 

ตัวอย่างที่ 5.10 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2,500 ล้านบาท 
และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 11,100 ล้านบาท 

 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  = 
  

        = 22.52%  
 
 
 

    ก าไรสุทธิ 
   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

 

2,500 
11,100 
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ตัวอย่างที่ 5.9 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับที่ได้รับการ
ประเมินราคาจ านวน 2,100 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 2,300 ล้านบาท 

 
  อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ  =   

  

       =  91.30%  
 
 อัตราส่วนมาตรฐานคือ 80% อัตราส่วนที่ค านวณได้คือ 91.30% แสดงว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ประเภทเบี้ยประกันภัยค้างรับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
2,300 
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เรื่องที่ 5.6  
การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  
 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดผลการด าเนินงานของ
กิจการว่าได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงไร ก าไรนั้นเป็นผลมาจากนโยบายและการด าเนินงานในด้านต่างๆ หาก 
ทุกส่วนงานด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ผลก าไรที่ได้ย่อมเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร
จึงแสดงถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการน าเงินทุนไปใช้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยเพียงไร โดยก าไร  
ที่น ามาใช้ค านวณควรเป็นก าไรส าหรับปี เพราะเป็นก าไรที่ได้มาจากการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดนั้น ทั้งนี้ควร
เปรียบเทียบกับอัตราที่ใช้เป็นมาตรฐานต่อไป อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร มีดังนี้ 

1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 
2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 
1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  
 อัตราส่วนนี้เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในส่วนของเบี้ยประกันภัย โดย
ก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 
 
 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้    =  
 
   

 

ตัวอย่างที่ 5.10 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2,500 ล้านบาท 
และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 11,100 ล้านบาท 

 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  = 
  

        = 22.52%  
 
 
 

    ก าไรสุทธิ 
   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้

 

2,500 
11,100 
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 ทั้งนี้ การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่ค านวณได้กับอัตราส่วนมาตรฐาน เช่น อัตราส่วนเฉลี่ยของบริษัทต่างๆ  
ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะท าให้ทราบว่าบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไร  
มากน้อยเพียงไร หากสมมติให้อัตราส่วนเฉลี่ยเท่ากับ 18% แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรได้ดีกว่าบริษัท 
อ่ืนๆ โดยเฉลี่ย 
 
2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (Return on Assets: ROA) เป็นอัตราที่ใช้วัดประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์รวมว่าสามารถสร้างก าไรได้คุ้มค่ากับจ านวนสินทรัพย์ที่มีหรือไม่ โดยก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน ถ้าอัตรานี้สูงแสดงว่ากิจการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อหาก าไรได้เต็มที่ แต่หากอัตรานี้ต่ า แสดงว่า
สินทรัพย์ของบริษัทยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างก าไรเท่าที่ควร 
 
 
   อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย    =  

 
 

  

 ตัวอย่างที่ 5.11 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 2,500 
ล้านบาท และสินทรัพย์รวมเท่ากับ 37,000 ล้านบาท ส าหรับสินทรัพย์รวมในปีที่ผ่านมาคือ ปี 25X1 เท่ากับ 34,000 
ล้านบาท 
 
   สินทรัพย์รวมเฉลี่ย (37,000 + 34,000) / 2 =  35,500 
 

   อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย =   
 
       =  7.04% 
 
 อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ -5% R 10% อัตราส่วนของบริษัทเท่ากับ 
7.04% แสดงว่า ก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมีค่าเป็นบวกและมีอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงจัดว่า
บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรในระดับที่น่าพอใจ 
 
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ เป็นอัตราผลตอบแทนที่เจ้าของซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นได้รับจากเงินที่
น ามาลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย โดยก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 
 

    ก าไรสุทธิ 
   สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

 

2,500 
35,500 
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  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ      = 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.12 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 2,500 
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 20,000 ล้านบาท ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาคือ ปี 25X1 เท่ากับ 
19,000 ล้านบาท 

 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (20,000 + 19,000) / 2 =  19,500 

 
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  =  

 

       =  12.82% 
   
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของมาตรฐานเท่ากับ 0% อัตราส่วนของบริษัทเท่ากับ 12.82% 
แสดงว่า ก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของแล้ว สูงกว่าอัตรามาตรฐาน แสดงว่าบริษัทมีความสามารถ
ของในการท าก าไรในระดับที่น่าพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ก าไรสุทธิ 
   ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 
 

2,500 
19,500 
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 ทั้งนี้ การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่ค านวณได้กับอัตราส่วนมาตรฐาน เช่น อัตราส่วนเฉลี่ยของบริษัทต่างๆ  
ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะท าให้ทราบว่าบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการท าก าไร  
มากน้อยเพียงไร หากสมมติให้อัตราส่วนเฉลี่ยเท่ากับ 18% แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรได้ดีกว่าบริษัท 
อ่ืนๆ โดยเฉลี่ย 
 
2. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (Return on Assets: ROA) เป็นอัตราที่ใช้วัดประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์รวมว่าสามารถสร้างก าไรได้คุ้มค่ากับจ านวนสินทรัพย์ที่มีหรือไม่ โดยก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน ถ้าอัตรานี้สูงแสดงว่ากิจการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อหาก าไรได้เต็มที่ แต่หากอัตรานี้ต่ า แสดงว่า
สินทรัพย์ของบริษัทยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างก าไรเท่าที่ควร 
 
 
   อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย    =  

 
 

  

 ตัวอย่างที่ 5.11 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในปี 25X2 มีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 2,500 
ล้านบาท และสินทรัพย์รวมเท่ากับ 37,000 ล้านบาท ส าหรับสินทรัพย์รวมในปีที่ผ่านมาคือ ปี 25X1 เท่ากับ 34,000 
ล้านบาท 
 
   สินทรัพย์รวมเฉลี่ย (37,000 + 34,000) / 2 =  35,500 
 

   อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย =   
 
       =  7.04% 
 
 อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ -5% R 10% อัตราส่วนของบริษัทเท่ากับ 
7.04% แสดงว่า ก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมีค่าเป็นบวกและมีอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงจัดว่า
บริษัทมีความสามารถในการท าก าไรในระดับที่น่าพอใจ 
 
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ เป็นอัตราผลตอบแทนที่เจ้าของซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นได้รับจากเงินที่
น ามาลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย โดยก าไรสุทธิที่น ามาค านวณเป็นก าไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน 
 

    ก าไรสุทธิ 
   สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

 

2,500 
35,500 
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  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ      = 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.12 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 2,500 
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 20,000 ล้านบาท ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาคือ ปี 25X1 เท่ากับ 
19,000 ล้านบาท 

 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (20,000 + 19,000) / 2 =  19,500 

 
  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ  =  

 

       =  12.82% 
   
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของมาตรฐานเท่ากับ 0% อัตราส่วนของบริษัทเท่ากับ 12.82% 
แสดงว่า ก าไรของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของแล้ว สูงกว่าอัตรามาตรฐาน แสดงว่าบริษัทมีความสามารถ
ของในการท าก าไรในระดับที่น่าพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ก าไรสุทธิ 
   ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 
 

2,500 
19,500 
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เรื่องที่ 5.7  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการวัดความพอใจของนักลงทุนต่อ
การบริหารงานของกิจการซึ่งส่งผลต่อมูลค่าตลาดของกิจการ อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้าน
การตลาด (Market Value Ratio) เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดต่อหุ้น ก าไรต่อหุ้น ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
และส่วนแบ่งการตลาด โดยน ามาหาความสัมพันธ์กันเพื่อแสดงในรูปของ อัตราส่วนซึ่งได้แก่  
 1.  อัตราส่วนราคาต่อก าไร 
 2.  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี 
 3.  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันรับสุทธิ 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อก าไรและอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี สามารถน าไปวิเคราะห์ได้เฉพาะกับ
บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะมีข้อมูลราคาหุ้นสามัญ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
 

1. อัตราส่วนราคาต่อก าไร  
อัตราส่วนราคาต่อก าไร (Price/Earning Ratio หรือ P/E Ratio) เป็นการเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น

สามัญกับก าไรต่อหุ้น ท าให้ทราบว่าราคาเป็นกี่เท่าของก าไรต่อหุ้น P/E Ratioที่สูงแสดงว่าหุ้นนั้นเป็นที่น่าสนใจของ
ตลาดหรือของนักลงทุน เพราะนักลงทุนอาจคาดการณ์ว่ากิจการนั้นๆ จะมีการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต ทั้งนี้นักลงทุน
มักเปรียบเทียบอัตราส่วนนี้กับอัตราส่วนเฉลี่ยของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  
  
 
     อัตราส่วนราคาต่อก าไร     = 
 
 
 

 ตัวอย่างที่ 5.13 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 25 บาท และ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญคือ 350 บาท อัตราส่วนราคาต่อก าไรของอุตสาหกรรมคือ 12 เท่า 
  
  อัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E Ratio) =  

 
       = 14   เท่า 

  
  อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  = 12   เท่า 

    ราคาตลาดของหุ้นสามญั 
   ก าไรต่อหุ้น 

 

350 
25 
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 ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็น 14 เท่าของก าไร ถ้าอัตราส่วนเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมมี P/E Ratioเป็น 12 เท่า หมายถึง ตลาดหรือนักลงทุนให้ความสนใจกับหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าบริษัทอ่ืนในธุรกิจประกันภัยด้วยกัน ท าให้ราคาต่อก าไรสูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยเมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน หรืออาจมองได้ในอีกแง่หนึ่งคือราคาตลาดของหุ้นบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกิจการอื่น  
 
2. อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี  
 อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี (Market/Book Ratio) เป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นที่ซื้อขายใน
ตลาดกับราคาตามบัญชีต่อหุ้นสามัญของบริษัท 
  ราคาตามบัญชีคือมูลค่าคงเหลือหลังจากที่ได้น าสินทรัพย์ทั้งหมดไปจ่ายหนี้สินแล้ว ซึ่งก็คือส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่ได้บันทึกบัญชีไว้นั่นเอง ราคาตามบัญชีต่อหุ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากต้องเลิกกิจการนั้น 
หุ้นสามัญที่ตลาดให้ความสนใจจะมีราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับราคาตามบัญชี ซึ่งแสดงได้จากอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ราคาตามบัญชีที่สูง แต่หากอัตราส่วนนี้เท่ากับ 1 หมายถึง ราคาตลาดต่อหุ้นเท่ากับราคาตามบัญชีต่อหุ้น ซึ่งแสดงว่า 
ผู้ลงทุนให้ความสนใจในหุ้นนี้น้อย แต่หากอัตรานี้ต่ ากว่า 1 แสดงว่าผู้ลงทุนไม่ให้ความสนใจหุ้นนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
กิจการไม่มีความก้าวหน้าในอนาคต ท าให้ราคาตลาดต่อหุ้นต่ ากว่าราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
 
 
        อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญช ี    = 
 
 
 ตัวอย่างที่ 5.14 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนของผู้ถือหุ้น 20,000 ล้านบาท 
อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันเท่ากับ 1.5 เท่า 
 

ราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท =   
       
       =  

    
         = 200   บาท 
  
  ราคาตลาดต่อหุ้น    =  350   บาท 
 
  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี =   
 

      =  1.75   เท่า 

       ราคาตลาดต่อหุ้น 
     ราคาตามบัญชตี่อหุ้น 
 

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   จ านวนหุ้นสามัญ 

 20,000 
100 

     350 
     200 
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เรื่องที่ 5.7  
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นการวัดความพอใจของนักลงทุนต่อ
การบริหารงานของกิจการซึ่งส่งผลต่อมูลค่าตลาดของกิจการ อัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้าน
การตลาด (Market Value Ratio) เป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดต่อหุ้น ก าไรต่อหุ้น ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
และส่วนแบ่งการตลาด โดยน ามาหาความสัมพันธ์กันเพื่อแสดงในรูปของ อัตราส่วนซึ่งได้แก่  
 1.  อัตราส่วนราคาต่อก าไร 
 2.  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี 
 3.  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันรับสุทธิ 
 ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อก าไรและอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี สามารถน าไปวิเคราะห์ได้เฉพาะกับ
บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะมีข้อมูลราคาหุ้นสามัญ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
 

1. อัตราส่วนราคาต่อก าไร  
อัตราส่วนราคาต่อก าไร (Price/Earning Ratio หรือ P/E Ratio) เป็นการเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น

สามัญกับก าไรต่อหุ้น ท าให้ทราบว่าราคาเป็นกี่เท่าของก าไรต่อหุ้น P/E Ratioที่สูงแสดงว่าหุ้นนั้นเป็นที่น่าสนใจของ
ตลาดหรือของนักลงทุน เพราะนักลงทุนอาจคาดการณ์ว่ากิจการนั้นๆ จะมีการเจริญเติบโตที่ดีในอนาคต ทั้งนี้นักลงทุน
มักเปรียบเทียบอัตราส่วนนี้กับอัตราส่วนเฉลี่ยของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  
  
 
     อัตราส่วนราคาต่อก าไร     = 
 
 
 

 ตัวอย่างที่ 5.13 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 25 บาท และ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญคือ 350 บาท อัตราส่วนราคาต่อก าไรของอุตสาหกรรมคือ 12 เท่า 
  
  อัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E Ratio) =  

 
       = 14   เท่า 

  
  อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  = 12   เท่า 

    ราคาตลาดของหุ้นสามญั 
   ก าไรต่อหุ้น 

 

350 
25 
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 ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็น 14 เท่าของก าไร ถ้าอัตราส่วนเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมมี P/E Ratioเป็น 12 เท่า หมายถึง ตลาดหรือนักลงทุนให้ความสนใจกับหุ้นของบริษัทพัฒนาประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าบริษัทอ่ืนในธุรกิจประกันภัยด้วยกัน ท าให้ราคาต่อก าไรสูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยเมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน หรืออาจมองได้ในอีกแง่หนึ่งคือราคาตลาดของหุ้นบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกิจการอื่น  
 
2. อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี  
 อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี (Market/Book Ratio) เป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นที่ซื้อขายใน
ตลาดกับราคาตามบัญชีต่อหุ้นสามัญของบริษัท 
  ราคาตามบัญชีคือมูลค่าคงเหลือหลังจากที่ได้น าสินทรัพย์ทั้งหมดไปจ่ายหนี้สินแล้ว ซึ่งก็คือส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่ได้บันทึกบัญชีไว้นั่นเอง ราคาตามบัญชีต่อหุ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากต้องเลิกกิจการนั้น 
หุ้นสามัญที่ตลาดให้ความสนใจจะมีราคาตลาดสูงเมื่อเทียบกับราคาตามบัญชี ซึ่งแสดงได้จากอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ราคาตามบัญชีที่สูง แต่หากอัตราส่วนนี้เท่ากับ 1 หมายถึง ราคาตลาดต่อหุ้นเท่ากับราคาตามบัญชีต่อหุ้น ซึ่งแสดงว่า 
ผู้ลงทุนให้ความสนใจในหุ้นนี้น้อย แต่หากอัตรานี้ต่ ากว่า 1 แสดงว่าผู้ลงทุนไม่ให้ความสนใจหุ้นนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
กิจการไม่มีความก้าวหน้าในอนาคต ท าให้ราคาตลาดต่อหุ้นต่ ากว่าราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
 
 
        อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญช ี    = 
 
 
 ตัวอย่างที่ 5.14 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนของผู้ถือหุ้น 20,000 ล้านบาท 
อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันเท่ากับ 1.5 เท่า 
 

ราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท =   
       
       =  

    
         = 200   บาท 
  
  ราคาตลาดต่อหุ้น    =  350   บาท 
 
  อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี =   
 

      =  1.75   เท่า 

       ราคาตลาดต่อหุ้น 
     ราคาตามบัญชตี่อหุ้น 
 

    ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   จ านวนหุ้นสามัญ 

 20,000 
100 

     350 
     200 
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 อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.75 เท่า 
ในขณะที่อัตราส่วนนี้ของกิจการอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่ากับ 1.5 เท่า แสดงว่าตลาดให้ความสนใจในหุ้นของ
บริษัทสูง ราคาตลาดจึงสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อาจเป็นเพราะผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท
มีประสิทธิภาพสูงกว่าอุตสาหกรรม เป็นที่น่าสนใจของตลาด 
 
3. ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) โดยทั่วไปมักหมายถึง การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าหรือยอดขายโดยรวม
ในแต่ละประเภทหรือแต่ละอุตสาหกรรม โดยให้ยอดรวมเป็น 100 และค านวณว่าแต่ละตราสินค้ามีส่วนแบ่งจากมูลค่า
ดังกล่าวเป็นร้อยละเท่าใด  

ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ หมายถึง อัตราร้อยละของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของ
บริษัทประกันวินาศภัย ต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทในธุรกิจประกันวินาศภัยรวมกัน 
 
 
  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ     = 
 
 
 ตัวอย่างที่ 5.15 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,200 ล้าน
บาท โดยสมมติเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทรวมกันเท่ากับ 120,000 ล้านบาท 
 
  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  =  
 

      =  9.33% 
 
 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 
9.33% ซึ่งบริษัทสามารถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ถ้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นแสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการ
หาลูกค้าเพิ่มขึ้นท าให้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทรวมกัน 
ในทางกลับกัน ถ้าส่วนแบ่งการตลาดลดลง แสดงว่าลูกค้าบางส่วนหันไปซื้อประกันภัยกับบริษัทอื่น หรืออาจเป็นเพราะ
บริษัทไม่สามารถหาลูกค้าเพิ่มข้ึนในขณะที่ตลาดโดยรวมมีการขยายตัว  

ทั้งนี้ บริษัทควรพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดมิให้ลดลง ขณะเดียวกัน การหาทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
จะแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป  

 
 
 

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของบริษัท 
   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัท

บริษัท 
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 อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของบริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 1.75 เท่า 
ในขณะที่อัตราส่วนนี้ของกิจการอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่ากับ 1.5 เท่า แสดงว่าตลาดให้ความสนใจในหุ้นของ
บริษัทสูง ราคาตลาดจึงสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อาจเป็นเพราะผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท
มีประสิทธิภาพสูงกว่าอุตสาหกรรม เป็นที่น่าสนใจของตลาด 
 
3. ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
 ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) โดยทั่วไปมักหมายถึง การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าหรือยอดขายโดยรวม
ในแต่ละประเภทหรือแต่ละอุตสาหกรรม โดยให้ยอดรวมเป็น 100 และค านวณว่าแต่ละตราสินค้ามีส่วนแบ่งจากมูลค่า
ดังกล่าวเป็นร้อยละเท่าใด  

ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ หมายถึง อัตราร้อยละของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของ
บริษัทประกันวินาศภัย ต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทในธุรกิจประกันวินาศภัยรวมกัน 
 
 
  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ     = 
 
 
 ตัวอย่างที่ 5.15 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 11,200 ล้าน
บาท โดยสมมติเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทรวมกันเท่ากับ 120,000 ล้านบาท 
 
  ส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  =  
 

      =  9.33% 
 
 ในปี 25X2 บริษัทพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 
9.33% ซึ่งบริษัทสามารถเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ถ้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นแสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการ
หาลูกค้าเพิ่มขึ้นท าให้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัทรวมกัน 
ในทางกลับกัน ถ้าส่วนแบ่งการตลาดลดลง แสดงว่าลูกค้าบางส่วนหันไปซื้อประกันภัยกับบริษัทอื่น หรืออาจเป็นเพราะ
บริษัทไม่สามารถหาลูกค้าเพิ่มข้ึนในขณะที่ตลาดโดยรวมมีการขยายตัว  

ทั้งนี้ บริษัทควรพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดมิให้ลดลง ขณะเดียวกัน การหาทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
จะแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป  

 
 
 

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของบริษัท 
   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิทั้งหมดของทุกบริษัท

บริษัท 
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บทที่ 6  
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย
นานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 

บทบาทของนายหนา้ประกนัภัยต่อสังคม 
 

อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��3_edit NT_328page.indd   264 2/28/2563 BE   8:32 PM


