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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

บทที่ 3

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการประกันภัยต่ อ

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
อาจารย์
วดีย เรืองรัตนเมธี 51
ประกันวินณาศภั
ประกันสุขภาพ
4
ประกันภัยต่อ
1
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
1
รวม
79

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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บทที่ 3 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการประกันภัยต่ อ

ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

ตช.2
(1 ชั่วโมง)

เรื่องที่

3.1 ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการประกันภัยต่อ
องค์ปนระกอบและหลั
การบริหารความเสี่ยงของบริ3.2
ษัทประกั
ชีวิต ดังนั้นผู้ทกี่เการที
กี่ยวข้่สอาคั
งในญของสัญญาประกันภัยต่อ
3.3 วิธีและประเภทของการประกั
นภัยต่อ
งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรั
บประกันภัยและ

แนวคิด

1. การประกัน ภัยต่ อ หมายถึงการที่ บ ริษั ท ประกัน ภัย โอนส่ วนหนึ่ งหรือทั้ งหมดของการเสี่ ยงภัย ที่ ได้ รับ
ประกันภั่คยล้เอาไว้
บริดษังัทนีอื้ ่น การประกันภัยต่อมีบทบาทที่สาคัญในธุรกิจการประกันภัยค่อนข้างมาก
ขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที
ายคลึไงปให้
กัน ได้
บริษนัทภัประกั
นภัยนส่ข้วอนใหญ่
ต้องบริางหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อ เพราะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการ
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกั
ย โดยเป็
ตกลงระหว่
การสูนญภัเสี
ย หายในภั ย ใหญ่ และลดความเสี ย หายจากมหั น ตภั ย และเพิ่ ม ศั กยภาพและ
ระกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริป้ษอัทงกัรับนประกั
ยต่ยอ/เสี(Reinsurer)
นภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ
มแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อสาหรัความสามารถในการรั
บการประกันชีวิตที่เกิบดประกั
ขึ้นภายใต้
าคัญของสัญปญาประกั
งกลับกัน บริษัทเอาประกันภั2.ยต่อองค์
จะต้ปอระกอบที
งจ่ายค่า่สตอบแทนในรู
ของ นภัยต่อนั้นประกอบด้วย คาเสนอ คาสนอง คาสัญญาต่างตอบแทน
ะก่อให้เกิดนินตภัิสัมยต่พัอนธ์ บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาหลักการสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้และเจตนาที
รับประกันภัย่จจะเอาประกั
องหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง การปฏิบัติงานในการเอาประกันภัยต่อ และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อเพื่อ
ดการประกั
ยต่อในรู
ญญาประกันภัยต่อ
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยนงภัามาจั
ยบางส่
วนหรือทัน้งภัหมดซึ
่งบริปษแบบของสั
ัท
ในการจั
ดการประกั
นภัยต่ออบริ
ษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี และ
ได้ รับประกัน ภั ยไว้ก่อนแล้3.วและมี
ภาระผู
กพั น โดยตรงต่
ผู้เอา
สามารถทาสัญาหรั
ญาประกั
นภัยต่อ่จได้ะ หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่ลักษณะของภัย นโยบายการประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส
บการตกลงที
ของบริ
ัท ตลอดจนประสบการณ์
และความสามารถในการรับประกันภัยไว้เอง
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที
่ได้ษตกลงกั
นไว้
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท
ระสงค์่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
อาประกันภัยแต่อย่วัาตงใดถุปความเสี
ษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู่ย้ศงบางส่
ึกษาสามารถ
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันเมืชี่อวศึิตกสามารถโอนความเสี
วน
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริ1.ษอธิ
ัทรับายความหมาย
ประกันภัยต่อ ความสาคัญและประโยชน์ของการประกันภัยต่อได้
อธิอบผูายองค์
ประกอบและหลั
การที่สาคัญของสัญญาประกันภัยต่อได้
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีว2.ิตหรื
้รับประกั
นภัยเผชิญอยู่อกอกไป
ละประเภทของการประกั
ของผู้รับประกันภัยจากมหัน3.ตภัอธิย บซึายวิ
่งเป็นธีแความสู
ญเสียที่มีมูลค่าสูง นภัยต่อได้
นภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกัน ภัย ต่ อบางส่ วนไปยั ง ผู้ รับ
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

เรื่องที่ 3.1
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
ประกันวินาศภัย
51
การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ประกันสุขภาพ
4
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเสี่ยงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ประกันภัยต่อ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต
1
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
1
1. ความหมายของการประกันภัยต่ อ
รวม
79

คาจากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้
1) การประกันภัยต่ อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่มา: สานักักงานคณะกรรมการก
ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured)
บบริษัทรับประกัากันบภัและส่
ยต่องเสริ
(Reinsurer)
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อสาหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
รายชือ่องจ่บริายค่
ษทั าประกั
นชีวิตในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ทาไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภั2.2
ยต่อจะต้
ตอบแทนในรู
ปของ
ที่รับประกั
นภัยโดยตรงนภั23ยต่บริ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกับริ
นภัษยัทต่อเป็ซึน่งบริ
ผู้รษับัทประกั
นภัยจะเอาประกั
อ ษัท และเป็นบริษัท
และชื
สาหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็
บไว้่อเต็
เองมดังตารางที่ 1.2
2) การประกันภัยต่ อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกัน ภั ยต่อ (ในฐานะที่ เป็ น ผู้รับ ประกันภัย ) ได้ รับประกัน ภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพั น โดยตรงต่ อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนสาหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
การประกัน ภั ย ต่ อเป็ น สั ญ ญาระหว่ างบริษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต สามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึ งพยายามที่ จ ะลดความเสี่ ย งในส่ วนที่ ต นต้ องรับ ผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกัน ภัย ต่ อบางส่ วนไปยั ง ผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า
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ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ทภาพที
ี่เกี่ยวข้่ 3.1
องในแสดงการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอื่น บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอื่น เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ (Insurer or
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) และ
่บริษัทประกันภั่คยล้รับายคลึ
เสี่ยงภั
ขียนหลายท่าน ได้รการที
วบรวมความหมายที
งกัยนไว้ได้เองคื
ดังนีอ้ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
ยส่วนนที
มาไปยันข้งบริ
ษัทอื่นอีก าวิงธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
การเอาประกันภัยสอาจจะโอนภั
าหรับผู้รับประกั
ภัย่รับโดยเป็
อตกลงระหว่
ที่รับประกั
ภัยษต่ัทอรัทีบ่รประกั
ับประกั
ช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
ระกันภัยต่อ (Reinsured)
กับนบริ
นภันยภัต่ยอต่อ(Reinsurer)
าประกั
นภัยต่อกันบชีบริ
นภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
มแก่บริษัทเอาประกัสามารถท
นภัยต่อสาหรั
บการประกั
วิตษทีัท่เกิรัดบขึประกั
้นภายใต้
ความเสีนภั่ยงต่
กับอบริ
ัทรัาบตอบแทนในรู
ประกันภัยต่อปอืของ
่นได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
งกลับกัน บริษัทเอาประกั
ยต่อให้
จะต้
งจ่ษายค่
ษัทรันบภัประกั
นภัยต่อแต่
แก่บริษัทรับประกันความเสี
ภัยต่อ ่ยซึงของบริ
่งผู้รับประกั
ยจะเอาประกั
นภัลยะแห่
ต่อ ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกั
องหรือไม่ต้องการจะเก็
บไว้นเภัองยต่อและการประกันภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
ได้ รับประกัน ภั ยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพั น โดยตรงต่ อผู้เอา
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนสาหรับการตกลงที่จะ
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท
อาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต สามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป
ของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
นภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกัน ภัย ต่ อบางส่ วนไปยั ง ผู้ รับ
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ

1-6

คู่มือปฏิ้เบืบ้อัตงต้ิงานส
วแทนประกั
ความรู
นเกีาหรั
่ยวกับบตัการประกั
นภันยต่ชีอวิต

3-5

2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยต่อ
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
รวม

จดทะเบียนในประเทศไทย
22
51
4
1
1
79

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ภาพที่ 3.2 แสดงการประกันชีวติ การประกันภัยต่อและการประกันภัยต่ อช่ วง

2. ความสาคัญของการประกันภัยต่ อ

ในปัจจุบันการประกันชีวิตมีส่วนสาคัญในการดาเนินชีวิต โดยการประกันชีวิตเป็นหลักประกันของความมั่นคง
และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ผูผเ้ ูเอาประกั
อาประกันภันยครอบครั
ครอบครัวและธุรกิจ บริษัทประกันชีวิตจึงมีบทบาทสาคัญ
ในการให้บริการด้านประกันชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ทาหน้าที่แบ่งลิเบาภาระความเดื
อดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในส่
วนของ
ขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
บและส่
งเสริมการประกอบธุรกิจป
การรักษาพยาบาลและความสูญเสียรายได้จากการจากไปของบุคคลสาคัญในครอบครัว อีกทั้งยังสนับสนุนในการสร้าง
ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า

3-6

ความรู
้เบื้อบงต้
เกี่ยาหรั
วกับบการประกั
นภัยนต่ชีอวิต
คู่มือปฏิ
ัติงนานส
ตัวแทนประกั

3-3

เงินออมเพื่อหลักประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันและครอบครัว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับความเสี่ยงภัยไว้จานวนมาก
จึงจาเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยของบริษัท
การทาประกันชีวิตของประชาชนถือได้ว่าเป็นการโอนความเสี่ยงภัยไปให้บริษัทประกันชีวิตในรูปแบบการทา
สัญ ญาประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสัญญาว่าจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอา
ประกันภัยตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ตามสัญญาประกันภัยนั้น ๆ ผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะโอนความเสี่ยง
ในกรณีที่ตนเองเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนทาให้เกิดสูญเสียรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัว จึงโอนความเสี่ยงภัยนี้ให้
การบริหารความเสี่ยบริ
งของบริ
ษัทนประกั
ชีวิต ดังนัย้นวกัผู้ทนี่เกีบริ่ยวข้
งใน นชีวิตที่เอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ เป็นการบริหาร
ษัทประกั
ชีวิตนในทางเดี
ษัทอประกั
งนี้เพื่อสร้างความมัความเสี
่นใจในความสามารถในการรั
บประกันภั่ยยงภั
และ
่ยงที่เรียกว่าเป็นการโอนความเสี
ย (Risk Transfer) โดยสามารถเลือกโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปให้บุคคลอื่นรับแทน ดังนั้นอาจอธิบายการทาประกันภัยต่อได้ว่า บริษัทประกันชีวิตต้องการกระจายความเสี่ยงภัยที่
ตนรับประกันชีวิตไว้ตามสัญญาประกันชีวิต จึงโอนความเสี่ยงภัยนี้ให้บริษัทรับประกันภัยต่อเช่นกัน การทาประกันภัย
ต่อนั้ น จะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ บ ริษั ท ประกัน ชี วิต สามารถที่ จ ะขยายธุ รกิจ รับ ประกัน ภัย จ านวนรายที่ เพิ่ ม ขึ้น แ ละทุ น
นภัยที่สูงขึ้นได้ด่ค้วล้ยความมั
ขียนหลายท่าน ได้รประกั
วบรวมความหมายที
ายคลึงกั่นใจเพราะได้
ได้ดังนี้ มีการกระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยต่อแล้ว
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
3. ประโยชน์
ต่ อ
ระกันภัยต่อ (Reinsured)
กับบริษขัทองการประกั
รับประกันภัยนต่อภัย(Reinsurer)
นภัยต่อนมีชีปวิตระโยชน์
ธุรกิจการประกันภัยค่อนข้างมาก ไม่ว่าบริษัทประกันภัยจะมีขนาดใหญ่หรือ
มแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อสการประกั
าหรับการประกั
ที่เกิดขึต้น่อภายใต้
เล็ กต่ านงก็
่ ย งด้ วยการประกั
งกลับกัน บริษัทเอาประกั
ภัยตต่้ อองบริ
จะต้หอารความเสี
งจ่ายค่าตอบแทนในรู
ปของ น ภัย ต่ อ ในการกระจายความเสี่ ย งที่ ต นได้ รับ ประกัน ภัย จากผู้ เอา
้นจะกล่
งประโยชน์นของการประกั
นภัยต่อได้ดังนี้
แก่บริษัทรับประกันประกั
ภัยต่นอภัซึย่งผูดั้รงับนัประกั
นภัายวถึจะเอาประกั
ภัยต่อ
องหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง1) เป็ นเครื่ องมือป้ องกันการสู ญเสีย/เสียหายในภัยใหญ่ และลดความเสียหายจากมหันตภัย การประกันภัย
ต่อสามารถจะช่
ประกั
วิต หรื่งอบริบริษษัทัทเอาประกันภัยต่อลดความเสียหายขนาดใหญ่จากเหตุการณ์เพียงครั้ง
บประกันภัยต่อตกลงที
่จะรับเสี่ยงภัวยยบริ
บางส่ษวัทนหรื
อทัน้งชีหมดซึ
ๆ รายจากเหตุ
ได้ รับประกัน ภั ยไว้เดีกย่อวหรื
นแล้อความเสี
วและมียภหายจ
าระผูานวนหลาย
กพั น โดยตรงต่
อผู้เอา การณ์หนึ่ง มหันตภัยส่วนใหญ่จะเกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
จะก่อ่งให้เป็เกินดการตอบแทนส
การบาดเจ็บ เสีาหรั
ยชีบวิตการตกลงที
ของคนจานวนมาก
ความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจานวนมากพร้อม ๆ กัน เช่น โรค
ประกันภัยต่อจานวนหนึ
่จะ
แผ่่อนนไขที
ดินไหว
คลื่นยันกไว้ษ์ สึนามิ พายุไต้ฝุ่น น้าท่วม เป็นต้น การประกันภัยต่อจะช่วยลดการสะสมของความ
ที่รับประกันภัยต่อไว้ระบาด
นั้นตามเงื
่ได้ตกลงกั
ดขึ้นนจากการรั
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่เสีอยกัหายที
บ บริษ่อั ทาจจะเกิ
เอาประกั
ภัย ต่ อเท่บานัประกั
้ น บรินษชีั วทิตเมื่อบริษัทเอาประกันภัยต่อได้รับประกันชีวิตไว้กับผู้เอาประกันชีวิต
นประกันบชีประกั
วิตที่สนูงภัหรื
อาประกันภัยแต่อย่รายใดรายหนึ
างใด ความเสี่ง่ยไว้งทีด่ส้วยทุ
ามารถจะรั
ยได้อได้
ก็ ทาประกันชีวิตไว้หลายประเภทสัญญา
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกัน2)ชีเป็
วิตนการเพิ
สามารถโอนความเสี
่ยงบางส่วน
่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถในการรั
บ ประกั น ภั ยของบริ ษั ท เอาประกั น ภั ย ต่ อ บริษั ท
กันภัยอีกรายหนึ่งหรืรัอบไปยั
งบรินภัษยัทเกื
รับอประกั
นภังยก่ต่ออตั้งขึ้นโดยมีนโยบายที่จะเติบโตไปข้างหน้า จึงต้องการวางกลยุทธ์ให้ตนมีความสามารถใน
ประกั
บทุกแห่
ความเสี่ยงที่บริษัทประกั
วิตหรืนอภัผูย้รับธุรประกั
นภัยๆเผชิ
อกไป โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตมุ่งหวังที่ จะขยายธุรกิจด้วยการรับ
การรันบชีประกั
กิ จใหม่
เพิญ่ มขึอยู้น่อตลอดเวลา
ของผู้รับประกันภัยจจากมหั
ย ซึ่งเป็นชีความสู
ีมูลค่าบสูจงานวนผู้เอาประกันชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น
านวนเงินนตภั
เอาประกั
วิตที่เพิญ่มเสีสูงยขึที้น่มและรั
นภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้น3)
บริเป็ษัทนการกระจายความเสี
ประกันชีวิตหรือผู้รับประกั
่ ยงเพืน่อภัสร้ย างความมั่นคงทางด้ านการเงินให้ กับบริ ษัทเอาประกันภัยต่ อ บริษัท
บผิ ด ชอบโดยสามารถที
น ภัย ต่ อบางส่น ภัวนไปยั
รับ
ประกั่ จนะเอาประกั
ภัย โดยทั่ วไปเอาประกั
ยต่ อเพืง ผู่ อ้ ลดความไม่
แน่ น อนจากความเสียหายทางการเงินที่ อาจจะเกิดขึ้น โดย
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี
่ยงของบริ
ประกันภัย
ต้ องการควบคุ
ม ค่ าสิษนัทไหมทดแทนและค่
าใช้ จ่า ยในการด าเนิ น งานของตนให้ อยู่ ในเกณฑ์ ที่ เหมาะสมกับ สั ด ส่ ว น
เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย และช่วยลดความผันผวนของค่าสิน ไหมทดแทนที่บริษัทอาจต้องรับผิดชอบตาม
สัญญาประกันชีวิตในแต่ละปี

ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ
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่ยวกับบตัการประกั
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3-7

2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
4) บริ ษัทเอาประกันภัยต่ อจะได้ รับบริ การด้ านเทคนิค และการสนับสนุนบริ การด้ านต่ าง ๆ จากบริ ษัทรั บ
ตารางที
ประกันภัยต่ อ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านรับประกันต่อความเสี่ยงภัยแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อจะให้
บริก่ 1.1
าร จานวนบริษัทประก
ด้านคาปรึกษาด้านเทคนิค แนวทางการพิจารณารับประกันประเภทต่าง ๆ และด้านการบริหารความเสี่ยงภัยแก่บริษัท
บริษัททีป่ ระกอบธุ
เอาประกันภัยต่อ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทประกันภัยมีความสามารถในการขยายการด
าเนิรกินจงานให้จดทะเบี
เติบโตในยนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
ธุรกิจประกันชีวิตประเภทใหม่ ๆ
ประกันวินาศภัย
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยต่อ
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
รวม

51
4
1
1
79

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า
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เรื่องที่ 3.2
องค์ ประกอบและหลั
ะโยชน์ ของการประกั
นภัยต่ อ กการทีส่ าคัญของสั ญญาประกันภัยต่ อ

สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อในการชดใช้ค่าสินไหม
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ทดแทนถ้าหากมีเหตุการณ์บางอย่างที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อจะเกี่ยวข้องกับ
งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ในกรณีที่มีคนกลาง คือนายหน้าประกันภัยต่อด้วย

1. องค์ประกอบสาคัญของสั ญญาประกันภัยต่ อ

ขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้
บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาหลักการสาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในการเอาประกันภัยต่อ
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ดังนั้นการจัดการประกันภัยต่อจึงนิยมกระทาในรูปแบบ
ระกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
ของสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญของสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้
มแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อสาหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
1) คาเสนอ (Offer) การที่บริษัทเอาประกันภั ยต่อส่งข้อเสนอ (Proposal) เกี่ยวกับการเอาประกันภัยต่อใน
งกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
รูปแบบข้อเสนอสัญญาประกันภัยต่อ (Treaty Reinsurance Proposal) หรือรูปแบบข้อเสนอการประกันภัยต่อเฉพาะ
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ราย (Facultative Reinsurance Proposal) ไปให้ บ ริษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อ ถือ เป็ น การส่ งค าเสนอไปให้ แ ก่บ ริษั ท
องหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง
รับประกันภัยต่อพิจารณา หากบริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณาแล้วขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างที่เสนอไป เช่น
บประกันภัยต่อตกลงที
่จะรั่ยบนอั
เสี่ยตงภั
วนหรื
อทั้งหมดซึ
ัท อว่าเป็ นการที่ บ ริษั ท รับ ประกันภัยต่ อได้ ส่งคาเสนอใหม่ (Counter
ขอเปลี
ราค่ยบางส่
าบ าเหน็
จประกั
น ภัย่งต่บริ
อ ษจะถื
ได้ รับประกัน ภั ยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพั น โดยตรงต่ อผู้เอา
Offer) กลับมาให้บริษัทเอาประกันภัยต่อพิจารณา
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนสาหรับการตกลงที่จะ
2) คาสนอง (Acceptance) หลังจากที่บริษัทรับประกันภัยต่อได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่พอใจและ
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ลงนามตกลงรับประกันภัยต่อในข้อเสนอตามข้อ 1) จะถือว่าสัญญาประกันภัยต่อได้เกิดขึ้นแล้วเพราะมีคาเสนอและคา
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท
สนองที่ถูกต้องตรงกันหรือบริษัทเอาประกันภัยต่อได้พิจารณาลงนามตกลงรับข้อเสนอใหม่ (Counter Offer) ก็จะถือ
อาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
ว่าคาเสนอใหม่ได้รับคาสนองที่ถูกต้องตรงกันเกิดสัญญาประกันภัยต่อได้
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต สามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
3) คาสัญญาต่ างตอบแทน (Consideration) ภายหลังที่มีสัญญาประกันภัยต่อเกิดขึ้นแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
ต่างมีสัญญาต่อกัน โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อสัญญาที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อภายใน
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในขณะที่บริษัทรับประกันภัยต่อสัญญาที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทเอาประกันภัย
ของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
ต่อตามความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่อที่เกิดขึ้น
นภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
4) มีเจตนาที
ให้ เกิวดนไปยั
นิติสัมงพัผู้ นรับธ์ (Intention to Create Legal Relations) การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกั
น ภัย่จะก่
ต่ ออบางส่
ได้ ส่งคาเสนอไปให้
ัท รับ ประกั
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี
่ยงของบริบษริัทษประกั
นภัย นภัยต่อพิจารณา และการที่ บริษัท รับ ประกันภัยต่อตกลงรับ ประกันภัยต่อตาม
เงื่อนไขที่ได้เสนอไปนั้น ถือว่าคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยการทาสัญญา
ประกันภัยต่อร่วมกัน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ
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2. หลักการทีเ่ กีย่ วข้ องกับสั ญญาประกันภัยต่ อ

คู่มือปฏิ้เบืบ้อัตงต้ิงานส
วแทนประกั
ความรู
นเกีาหรั
่ยวกับบตัการประกั
นภันยต่ชีอวิต
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
การประกันภัยต่อต้องประยุกต์ใช้หลักการ ดังต่อไปนี้
1) หลักส่วนได้เสีย (Principle of Insurable Interest)
2) หลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ จดทะเบียนในประเทศไทย
22
3) หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Principle of Indemnity)ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
51
4) หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution)
ประกันสุขภาพ
1) หลั ก ส่ วนได้ เสี ย (Insurable Interest) คื อ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายในการเอาประกั
น ภั ย ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จาก 4
ประกันภัยต่อ
ความสั มพั นธ์ท างการเงิน ซึ่ งยอมรับ ในกฎหมายระหว่างบริษัท เอาประกันภัยและสิ่งที่เอาประกั น ภัยนั้ น การเอา
1
- ประกันชีวิต
ประกันภัยใด ๆ โดยปราศจากสิทธิส่วนได้เสียจะถือว่าเป็นสัญญาการพนันและไม่สามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้
- ประกันวินาศภัย
1
สาหรับสิทธิส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อซึ่งบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเรียกร้องค่า
รวม
79
สิน ไหมทดแทนจากบริษั ทรับประกันภัยต่อได้ จะต้อ งมีการจ่ายค่าสินไหม หรือมีการตั้งค่าสินไหมค้างจ่ายภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ ซึ่งหมายถึงว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องมีสิทธิส่วนได้เสีย
ตลอดเวลานั่นเองโดยส่วนได้เสียนี้อาจตกลงไว้ว่าเป็นการเอาประกันภัยทีต่่มอา:บางส่
วนหรือทั้งหมดก็ได้
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2) หลั ก ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อย่ า งยิ่ ง (Utmost Good Faith) ซึ่ ง หมายถึ ง ว่ า บุ ค คลทั้ ง 2 ฝ่ า ยในสั ญ ญา
ประกันภัยมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงทั้งหมดที่เป็นสาระสาคัญและจะต้2.2องหลี
กเลี่อ่ยบริ
งในการแถลงข้
น
รายชื
ษทั ประกันชีอวความอั
ิตในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
เป็นเท็จ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
เนื่องจากการประกันภัยต่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัและชื
ยตามวั่อตเต็ถุมปดัระสงค์
ของกฎหมายสั
ญญาซึ่งบริษัท
งตารางที
่ 1.2
รับประกันภัยต่อจะต้องอาศัยข้อมูลทั้งหมดจากบริษัทเอาประกันภัยต่อสาหรับความเสี่ยงที่จะเอาประกันภัยต่อ โดย
บริษัทรับประกันภัยต่อจะมีบทบาทอย่างจากัดในการพิจารณารับประกันภัย บริษัทเอาประกันภัยต่อจึงมีหน้าที่ในการ
เปิดเผยข้อความจริงต่าง ๆ บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ในการเปิดเผยอย่างเต็มที่และในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ข้อความจริงที่เป็นสาระสาคัญ เช่น แผนธุรกิจ นโยบายการพิจารณารับประกันภัย การปฏิบัติในการพิจารณาชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกั นภัย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบ การที่บริษัทรับ
ประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อจากบริษัทเอาประกันภัยต่อนั้นย่อมถือได้ว่าบริษัทรับประกันภัยต่อมีความไว้วางใจ
ในความสุจริตของบุคลากรของบริษัทเอาประกันภัยต่อ ในการประกันภัยต่อนั้น บริษัทรับประกันภัยต่อคาดหวังว่า
บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณารับประกันภัยและมีความรอบรู้ในภัยที่ตนรับประกันภัยไว้
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลที่เ ป็นสาระสาคัญในการเอาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ
โดยไม่ต้องมีการทวงถาม ซึ่งข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาและตัดสินใจของบริษัทรับประกันภัย
ต่อว่าจะตกลงรับประกันภัยต่อรายนั้นหรือไม่
3) หลักการชดใช้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริ ง (Principle of Indemnity) สัญญาประกันภัยต่อทั้งหมดเป็น
สัญญาที่ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยึดถือตามหลักการทีลิข่วสิ่าทในการประกั
นภัยต่อนั้น ความรับผิบดและส่
ชอบของ
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
งเสริมการประกอบธุรกิจป
บริษัทรับประกันภัยต่อได้รับภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยนั้น แต่จะต้องไม่เกินจานวนเงินจากัดความ
รับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ บริษัทเอาประกันภัยต่อจะเรียกร้องให้บริษัทรับประกันภัยต่อชดใช้ค่าสินไหม
ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า

้องต้
่ยวกัาหรั
บการประกั
นภัยต่นอชีวิต 3-3
3-10 ความรู
คู่มือ้เบืปฏิ
บัตนิงเกีานส
บตัวแทนประกั

ทดแทนให้ตนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทเอาประกันภัยต่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว หรือ
จะต้องรับผิดที่จะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัทรับประกันภัยต่อในลาดับต่อไป
นอกจากนี้บริษัทรับประกันภัยต่อต้องร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมที่บริษัทเอาประกันภัยต่อได้จ้าง
บุคคลภายนอกดาเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษั ทตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความจากภายนอกใน
การต่อสู้คดี ค่าธรรมเนียมศาลในการต่อสู้คดี เป็นต้น โดยจะรับผิดชอบตามสัดส่วนที่ได้มีการรับประกันภัยต่อไว้
การบริหารความเสี่ยงของบริษนอกจากค่
ัทประกันาชีสิวนิตไหมทดแทนที
ดังนั้นผู้ที่เกี่ย่บวข้ริษอัทงใน
รับประกันภัยต่อจ่ายให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อแล้ว บริษัทรับประกัน
งนี้เพื่อสร้างความมัภั่นยใจในความสามารถในการรั
ภัยและ
ต่อจะจ่ายค่าบาเหน็จประกับนประกั
ภัยต่อน(Reinsurance
Commission) ให้บริษัทเอาประกันภัยต่อ ซึ่งถือเป็นรายได้ของ
บริษัทเอาประกันภัยต่อ เพื่อนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภายในของบริษัทเอาประกันภัยต่อและเป็นกาไรจาก
การเอาประกันภัยต่อ
4) หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution) เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ตามความเสียหายที่
ดขึ้นจริง ซึ่งจะเกิด่คขึล้้นาในกรณี
ริษดัทังเอาประกั
นภัยต่อมีการจัดประกันภัยต่อสาหรับภัยรายหนึ่งที่รับประกันไว้ โดย
ขียนหลายท่าน ได้รเกิวบรวมความหมายที
ยคลึงกัทนี่บได้
นี้
บริบษผูัท้รรัับประกันภัยต่โดยเป็
อที่เกี่ยนวข้
งมากกว่าหนึ
การเอาประกันภัยสมีาหรั
ข้ออตกลงระหว่
าง่งราย
เอาประกั
ยต่ อจะเอาประกัน ภัย ต่ อไว้ กับ บริษั ท รับ ประกัน ภัย ต่ อหลายราย แต่ เมื่ อมี การ
ระกันภัยต่อ (Reinsured) กัแม้
บบริว่ าษบริ
ัทรัษบั ทประกั
นภัยต่นอภั(Reinsurer)
าสินบไหมทดแทนเกิ
เอาประกันภัยต่อจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัย
มแก่บริษัทเอาประกัเรีนยภักร้
ยต่อองค่สาหรั
การประกันชีวดิตขึที้น่เกิบริดขึษ้นัทภายใต้
ต่อทุกนรายรวมกั
นเท่องจ่
ากัาบยค่
ความเสี
ยหายที่เกิปดของ
ขึ้นจริงเท่านั้น
งกลับกัน บริษัทเอาประกั
ภัยต่อจะต้
าตอบแทนในรู
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
องหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
ได้ รับประกัน ภั ยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพั น โดยตรงต่ อผู้เอา
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนสาหรับการตกลงที่จะ
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท
อาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต สามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป
ของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
นภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกัน ภัย ต่ อบางส่ วนไปยั ง ผู้ รับ
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ
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เรื่องที่ 3.3
วิธีและประเภทของการประกันภัยต่ อ

คู่มือ้เปฏิ
าหรับบการประกั
ตัวแทนประกั
ความรู
บื้อบงต้ัติงนานส
เกี่ยวกั
นภัยต่นอชีวิต
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
ประกันวินาศภัย
51
ในการจัดการประกันภัยต่อบริษัทประกันภัยสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี และสามารถทา
ประกันสุขภาพ
4
สัญญาประกันภัยต่อได้หลากหลายประเภทขึ้นอยู่ กับลักษณะของภัย นโยบายการประกันภัยต่อของบริษัท ตลอดจน
ประกันภัยต่อ
ประสบการณ์และความสามารถในการรับประกันภัยไว้เอง ดังในภาพที่ 3.3 แสดงถึงวิธีและประเภทของการประกันภัย
1
- ประกันชีวิต
ต่อที่นิยมใช้ในการบริหารความเสี่ยงภัยในธุรกิจประกันภัย
- ประกันวินาศภัย
1
รวม
79
วิธีของการประกันภัยต่ อ
ประเภทของสัญญาประกันภัยต่ อ
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ภาพที่ 3.3 วิธีและประเภทของการประกันภัยต่ อ
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้

้องต้
่ยวกัาหรั
บการประกั
นภัยต่นอชีวิต 3-3
3-12 ความรู
คู่มือ้เบืปฏิ
บัตนิงเกีานส
บตัวแทนประกั

บริษัทประกันภัยจะพิจารณาความเสี่ยงภัยที่ต้องการทาประกันภัยต่อ และนาวิธีการเอาประกันภัยต่อที่คิดว่า
เหมาะสมมาใช้บริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ โดยจะอธิบายวิธีประกันภัยต่อแต่ละวิธีดังนี้

ะโยชน์ ของการประกั
นนภัภัยยต่ต่ออ
1. วิธีการประกั

แบ่ ง ออกได้ เป็ น 2 ชนิ ด คื อ 1) การประกั น ภั ย ต่ อ ตามสั ญ ญา และ 2) การประกั น ภั ย ต่ อ เฉพาะราย
รายละเอียด มีดังนี้
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
1.1 การประกันภัยต่ อตามสั ญญา (Treaty Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อโดยการตกลงกันระหว่าง
งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อไว้ล่วงหน้าว่า ผู้เอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อให้กับผู้รับประกันภัยต่อ
และผู้รับประกันภัยต่อจะยอมรับการประกันภัยต่อตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา สัญญาประกันภัยต่อเป็น
ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อโดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงจะรับภัยทุกรายที่มีการจัดสรรเข้าไปซึ่งอยู่
ขียนหลายท่าน ได้รภายใต้
วบรวมความหมายที
ายคลึ้นโดยอั
งกัน ได้
ดังนีต้ ิ
ขอบเขตของสัญ่คล้ญานั
ตโนมั
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับ“Treaty”
ประกันภัยหมายถึ
โดยเป็งนข้สัอญตกลงระหว่
ง างบริษัทประกันภัยต่อ (Insurer) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้รับประกันภัยต่อ
ญาที่ทาขึ้นาระหว่
ระกันภัยต่อ (Reinsured)
กับบริอีษกัทฝ่รัาบยหนึ
ประกั
(Reinsurer)
่ง นภัยต่อ (Reinsurer)
มแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อสการประกั
าหรับการประกั
วิตที่เญกิดญาเป็
ขึ้นภายใต้
นภัยต่นอชีตามสั
นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก สามารถลดเวลาและ
งกลับกัน บริษัทเอาประกั
นภัยต่อจะต้องจ่
ายค่าโดยจะมี
ตอบแทนในรู
ปริมาณงานในการจั
ดการ
การทปาข้ของ
อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์
แก่บริษัทรับประกันอักภัษรล่
ยต่อวซึงหน้
่งผู้ราับระหว่
ประกัานงบริ
ภัยษจะเอาประกั
ัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขขอบเขต ข้อยกเว้นและ
องหรือไม่ต้องการจะเก็
วงเงิบนไว้สูเงองสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองสาหรับงานและภัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ในสัญญา
นั้น ่จซึะรั
่งบริ
รับยประกั
ภัยต่ออทัได้้งหมดซึ
จัดสรรเข้
บประกันภัยต่อตกลงที
บเสีษัท่ยงภั
บางส่นวนหรื
่งบริาษไปในสั
ัท ญ ญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้นั้น โดยจะมีการท า
นภัยภต่าระผู
อแยกตามประเภทของการประกั
นภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตรายสามัญ สั ญญา
ได้ รับประกัน ภั ยไว้สัญ
ก่อญาประกั
นแล้วและมี
กพั น โดยตรงต่ อผู้เอา
ประกั่งนเป็
ภัยนต่การตอบแทนส
อประกันชีวิตคุาหรั
้มครองสิ
นเชื่อ สัญ
ประกันภัยต่อจานวนหนึ
บการตกลงที
่จะญาประกันภัยต่อประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงืข้่ออนไขที
่ได้ตกลงกันนไว้ภัยต่ อตามสั ญญา มีดังนี้
ดีของการประกั
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกั
น ภัย ต่่นอใจและมั
เท่ านั้ น ่นบริคงในการขยายงานแก่
ษั ท
1) สร้างความมั
บริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัทรับประกันภัยต่อจะต้อง
อาประกันภัยแต่อย่รัาบงใด
ามารถจะรั
บประกั
นภัยได้นกภั็ ยต่อนั้นทุกราย
ภัยต่ความเสี
าง ๆ ที่ย่องที
ยู่ใ่สนเงื
่อนไขของสั
ญญาประกั
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต2)สามารถโอนความเสี
่ยงบางส่วนางานของการทาประกันภัยต่อได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นแบบแผนทาให้
บริหารจัดการขั้นตอนการท
กันภัยอีกรายหนึ่งหรืสามารถจะจั
อไปยังบริษัทดรัการประกั
บประกันภันยภัต่ยอต่อเป็นจานวนหลาย ๆ รายได้ในช่วงเวลาเดี ยวกัน สามารถควบคุม ค่าใช้จ่ายในการ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกั
วิตหรืทอั้งผูบริ
้รับษประกั
นภัยเผชิ
่ออกไปษัทรับประกันภัยต่อ
ดาเนินชีงานได้
ัทเอาประกั
นภัญยต่อยูอและบริ
ของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย 3)ซึ่งสามารถแข่
เป็นความสูงญขัเสี
่มีมูลค่าสูง
นด้ยาทีนการเสนอราคาในตลาดได้
เนื่องจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ ไม่ต้องรอให้บริษัท
นภัยรายหนึ่งรายใดได้
ดังนั้นนบริภัยษต่ัทอประกั
ชีวิตหรื
อผู้รับนประกั
ย อนออกข้อเสนอให้กับผู้เอาประกันภัย
รับประกั
ยืนยันนการรั
บประกั
ภัยแต่นลภัะรายก่
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกั
บางส่้ ยวประกั
นไปยันง ผูภั้ ยรับต่ อ (Reinsurance Premium) ที่ ดี ก ว่ า และค่ า บ าเหน็ จ ประกั น ภั ย ต่ อ
4) ได้นรภัับยอัต่ตอราเบี
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี
่ยงของบริ
ษัทประกันทีภั่สยูงกว่า เมื่อเทียบกับการประกันภัยต่อเฉพาะราย เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อจะได้รับ
(Reinsurance
commission)
งานจานวนมากกว่าการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย การมีปริมาณงานที่ถูกจัดสรรเข้าไปในสัญ ญาประกันภัยต่อที่

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ

1-6

คู่มือ้เปฏิ
าหรับบการประกั
ตัวแทนประกั
ความรู
บื้อบงต้ัติงนานส
เกี่ยวกั
นภัยต่นอชีวิต
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
มากกว่านั้นก่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงภัยซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรับประกันภัยต่อ อีกทั้งยังช่วยให้มีเบี้ยประกันภัย
เหลือเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่จะต้องจ่ายให้แก่ตัวแทน/นายหน้า
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
ข้ อเสี ยของการประกันภัยต่ อตามสั ญญา มีดังนี้
1) ต้องกาหนดขอบเขตของสัญญาให้ครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยต่อบริต้อษงพิ
้มครองยนในประเทศไทย
ัททีจป่ ารณาเงื
ระกอบธุ่อรนไขความคุ
กิจ
จดทะเบี
ประกัเพืนชี่อวให้ิต ภัยส่วนใหญ่สามารถ 22
ข้อจากัดหรือข้อยกเว้นต่าง ๆ ในสัญญาให้ครบถ้วนตรงตามนโยบายการรับงานของตน
วินาศภั
จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นได้ ตามที่บริษัทรับประกันภัยต่อผูกพันที่จะต้ประกั
องรับนงานต่
างยๆ ที่ถูกจัดสรรเข้า 51
สุขภาพมก่อนที่จะตกลงทา 4
ไปตามสัญญาอัตโนมัติ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อไม่เจรจากับบริษัทรับประกันภัยต่อประกั
ให้คนรอบคลุ
ประกันภัอยงส่
ต่องพิจารณาในรูปของ
สัญญาต่อกัน จะเกิดขั้นตอนการทาประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นเมื่อภัยที่ถูกยกเว้นไว้ในสัญญาจะต้
1
- ประกันชีวิต
การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
- ประกันนวิภันยาศภั
ย น ข้อตกลงที่ 1
2) มี ข้อจากัด ในการเปลี่ย นแปลงเงื่อนไขตามสั ญ ญา โดยทั่วไปสั ญ ญาประกั
ต่อเป็
รวม ่อนไขบางอย่างที่เป็น 79
แน่นอนสาหรับระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี หากบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงเงื
สาระสาคัญของสัญญา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทรับประกันภัยต่อก่อน ซึ่ งบางครั้งบริษัทรับประกันภัยต่อ
อาจจะไม่ตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี จึงต้องรอจนครบตามกาหนดจึงจะเปลี่ยนแปลงได้
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3) ต้องยินยอมที่จะส่งงานประกันภัยต่อทุกรายที่เป็นสัดส่วนที่แน่นอนให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อ
เป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่ต้องรับประกันภัยต่อจานวนทุนประกันที่มีสัดส่วนที่สูงกว่าตน ซึ่ง
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
ทาให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสูญเสียเบี้ยประกันภัยต่อจานวนมากซึ่งเป็นงานย่อย ๆ ที่มีคุณภาพดีและมีอัตราส่วน
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ไม่สูง จึงอาจสูญเสียผลกาไรบางส่วนไป
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
1.2 การประกั น ภั ย ต่ อ เฉพาะราย (Facultative Reinsurance) การประกั น ภั ย ต่ อ เฉพาะราย เป็ น การ
ประกันภัยต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อโดยวิธีการสมัครใจ มีอิสระทั้งผู้รับประกันภัยต่อและ
ผู้เอาประกัน ภั ยต่ อในการพิ จ ารณาอั ต ราเบี้ ย ประกัน ภัย เหมาะส าหรับ ภั ยที่ พิ เศษนอกเหนื อจากที่ ระบุ ในสัญ ญา
ประกันภัยต่อทั่วไปหรือภัยขนาดใหญ่มาก ๆ แต่การประกันภัยโดยวิธีเฉพาะรายอาจจะต้องใช้เวลามากถ้าต้องมีการ
ติดต่อผู้รับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อร่วมรับความเสี่ยงภัย เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายมีความสามารถใน
การรับประกันภัย (Capacity) ต่างกัน ประเภทการประกันภัยต่อจะทาแบบกาหนดสัดส่วนที่แน่นอน
ข้ อดีของการประกันภัยต่ อเฉพาะราย มีดังนี้
1) เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทเอาประกันภัยต่อ ในกลุ่มของผู้เอาประกันภัยซึ่งต้องเดินทางหรือทางาน
อยู่ด้วยกันตลอดเวลา เช่น การเดินทางพร้อมกันของพนักงานบริษัทเดียวกันบนรถบัสหรือเรือ ก็อาจจะทาประกันภัย
ต่อเฉพาะรายนี้บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของตนกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานหรือกรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะใน
เที่ยวบินเดียวกันซึ่งอาจจะทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมกันเป็นจานวนมากในเหตุการณ์เดียวกัน
2) สามารถจะใช้การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ส าหรับ ภัย บางประเภท
ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันต่อตามสัญญาอัตโนมัติหรือเป็นภัยที่ยกเว้นไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยรายหนึ่ง
ต้องการขอทาประกันชีวิตให้กับลูกจ้างที่เป็นวิศวกรที่ต้องทางานบนแท่นขุดเจาะน้ามันกลางทะเลแต่เนื่องจากสัญญา
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป
ประกันภัยต่ออัตโนมัติ (Treaty) โดยทั่วไปไม่คุ้มครองภัยประเภทนี้ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อแห่งนี้ประสงค์จะรับ

ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า

้องต้
่ยวกัาหรั
บการประกั
นภัยต่นอชีวิต 3-3
3-14 ความรู
คู่มือ้เบืปฏิ
บัตนิงเกีานส
บตัวแทนประกั

ประกันภัยรายนี้ก็ต้องส่งข้อมูลการขอทาประกันชีวิตรายนี้ให้บริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณาด้วยวิธีการประกั นภัยต่อ
เฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
3) เป็ นการเพิ่ มความสามารถในการรับ ประกัน ภัยของบริษั ท เอาประกันภัยต่อในการรับ ประกัน ภั ย
ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าขอบเขตของวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
อัตโนมัติ (Treaty) กาหนดไว้ การทาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) จะช่วยให้บริษัทสามารถ
รับประกันภัยที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นได้
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกั
ดังนัก้นษาและให้
ผู้ที่เกี่ยวข้คอวามรู
งใน ้สาหรับแนวทางการพิจารณารับประกันภัยของความเสี่ยงภัยที่บริษัท
4) ได้นรชีับวิตคาปรึ
งนี้เพื่อสร้างความมัเอาประกั
่นใจในความสามารถในการรั
ประกันในกรณี
ภัยและที่ เป็ น การรับ ประกัน ภั ยที่ ต้องใช้ ความชานาญด้ านความเสี่ย งในการ
น ภั ยต่ อไม่ มี ความชบานาญ
พิจารณาภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคที่ต้องใช้ความชานาญทางการแพทย์ในการพิจารณา
รับประกัน หรือผู้ขอเอาประกันภัยประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการความเห็นในการระบุ อัตราเบี้ยเพิ่มพิเศษ
ตามชั้นอาชีพ บริษัทรับประกันภัยต่อจะให้บริการทางเทคนิคต่าง ๆ ในการพิจารณารับประกันภัย ให้แนวทางกาหนด
่อนไขความคุ้มครองและอั
ตราเบี
ขียนหลายท่าน ได้รเงืวบรวมความหมายที
่คล้ายคลึ
งกัน้ยได้ประกั
ดังนีน้ ภัยที่เหมาะสม ตลอดจนการให้คาแนะนาในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ผลการรั
ประกันภัยาของสั
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกั5)นช่ภัวยยให้
โดยเป็
นข้อบตกลงระหว่
ง ญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ (Treaty) ที่มีอยู่ไม่เกิดการผันผวน เมื่อ
ได้รับการสนั
จารณาคั
กภัยพิเศษแบบประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) จากบริษัท
ระกันภัยต่อ (Reinsured)
กับบริบษสนุ
ัทรันบพิประกั
นภัยดต่เลืออ(Reinsurer)
ภัยต่บอการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
มแก่บริษัทเอาประกัรันบภัประกั
ยต่อสนาหรั
6) ได้องจ่
รับาเงืยค่่อนไขการรั
บประกั
นภัยต่อที่เหมาะสม เนื่องผู้รับประกันภัยต่อสามารถพิจารณารับประกันภัย
งกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้
าตอบแทนในรู
ปของ
อมูลทีน่คภั่อยนข้
างครบถ้วนนภัจึยงสามารถเสนอเงื
่อนไข อัตราเบี้ยประกันภัยและค่าบาเหน็จประกันภัยต่อ
แก่บริษัทรับประกันแต่ภัลยะรายจากข้
ต่อ ซึ่งผู้รับประกั
จะเอาประกั
ต่อ
ตามความเสี
องหรือไม่ต้องการจะเก็
บไว้เอง ่ยงของงานที่เสนอมาได้
้เอาประกั
อสามารถควบคุ
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภั7)ยผูบางส่
วนหรืนอภัทัย้งต่หมดซึ
่งบริษัท มการกระจุกตัวของภัยและจานวนภัยสะสม (Risk Accumulation
่จะรับกประกั
นได้ อผู้เอา
ได้ รับประกัน ภั ยไว้Control)
ก่อนแล้วของภั
และมียภทีาระผู
พั น โดยตรงต่
เสี ยของการประกั
ยต่ อเฉพาะราย
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็ข้นอการตอบแทนส
าหรันบภัการตกลงที
่จะ มีดังนี้
1) ่ไมีด้คตวามไม่
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที
กลงกันแน่ไว้นอนว่าบริษัทรับประกันภัยต่อจะตกลงรับประกันภัยทีเ่ สนอไปหรือไม่ ซึ่งทาให้เกิดความ
งตัษวในการท
างานน ภัเพราะต้
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ไม่อคกัล่บอบริ
ั ท เอาประกั
ย ต่ อเท่อางรอจนกว่
นั้ น บริษั ทาจะได้รับคายืนยันจากบริษัทรับประกันภัยต่อตอบรับการรับประกันกับ
อเอาประกั
ภัย่สเสีามารถจะรั
ยก่อน อาจต้
องใช้
ดต่อสื่อสารกับบริษัทรับประกันภัยต่อนาน หากเป็นบริษัทใน
อาประกันภัยแต่อย่ผูา้ขงใด
ความเสี่ยนงที
บประกั
นภัเวลาในการติ
ยได้ก็
อาจกระทบต่อการแข่่ยงบางส่
งขันกับวบริ
ช่นเดียวกัน โดยบริษต่ัทางประเทศ
ประกันชีวซึิต่งสามารถโอนความเสี
น ษัทคู่แข่งในเรื่องข้อจากัดเวลา
มีค่าใช้
ดการสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร การออกใบคาขอเอาประกันภั ยต่อ
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรั2)บประกั
นภัจย่าต่ยในการจั
อ
และกรมธรรม์
น ภัยนต่ภัอยสเผชิ
าหรัญบอยู
รายที
่ เอาประกัน ภัยต่ อเป็ น ราย ๆ ไปต้ องมี การจั ดการด้านข้อมู ลที่ มี ขั้น ตอน
ความเสี่ยงที่บริษัทประกั
นชีวิตหรือปผูระกั
้รับประกั
่ออกไป
ษัทเอาประกั
ของผู้รับประกันภัยมากกว่
จากมหัานเนื
ตภั่อยงจากบริ
ซึ่งเป็นความสู
ญเสียทีน่มภัีมยูลต่ค่อาจะต้
สูง องแจ้งบริษัท รับประกันภัยต่อทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระส
ญของการประกั
กรณีนมภัีการเปลี
นภัยรายหนึ่งรายใดได้
ดังนัาคั
้นบริ
ษัทประกันชีวนิตภัหรืยอต่ผูอ้รเช่ับนประกั
ย ่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยที่เอาประกันภัยการเพิ่มหรือลด
จานวนเงิ
นเอาประกันนภัภัยยต่ อการต่
กรมธรรม์
บผิ ด ชอบโดยสามารถที
่ จ ะเอาประกั
บางส่ออายุ
วนไปยั
ง ผู้ รับฯ เป็นต้น
3) ผลตอบแทนจากการเอาประกั
นต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) อาจได้ต่ากว่าการเอา
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริ
ษัทประกันภัย
ประกันต่ออัตโนมัติ (Treaty) เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยต่อมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
ที่สูงกว่า เช่น ค่าบาเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission)

ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ
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คู่มือ้เปฏิ
าหรับบการประกั
ตัวแทนประกั
ความรู
บื้อบงต้ัติงนานส
เกี่ยวกั
นภัยต่นอชีวิต
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
4) บริษัทรับประกันภัยต่อต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารจัดการค่อนข้างสูง ทั้งในเรื่องการ
ให้บริการโดยผู้ที่มีความรู้ความชานาญ บริการที่ต้องรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อตารางที
ง
่ 1.1 จานวนบริษัทประก
5) บริษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ ออาจเกิด ความเสี ย หายได้ โดยทั่ วไปบริษั ท เอาประกัน ภั ยต่ อจะเลื อกเอา
ประกันภัยต่อเฉพาะรายสาหรับภัยที่มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีหรือมีความเสี่ยงสูง ซึบริ่งหากผู
ับประกันรภักิจยต่อไม่จดทะเบี
พิจารณายนในประเทศไทย
ษัททีป่ ้รระกอบธุ
รับประกันภัยอย่างระมัดระวังแล้ว บริษัทรับประกันภัยต่ออาจเกิดความเสียหายได้จากการที
ประกันชี่มวักิตจะเป็นการรับประกัน 22
ภั ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ า ภั ย ปกติ จึ ง อาจมี ผ ลการรับ ประกัน ภั ย ไม่ เกิ ด ความสมดุ ลประกั
ระหว่
นวิานงเบี
าศภั้ ยยประกั น ภั ย ต่ อ รั บ 51
(Reinsurance Premium) กั บ จ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ต่ อ (Sum Reinsured) ทีประกั
่ บ ริ ษนั ทสุรัขบภาพ
ประกั น ภั ย ต่ อ ตกลง 4
อ
รับประกันจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ ดังนั้นหากเกิดความเสียหายหรือการเรียกร้ประกั
องค่านสิภันยต่ไหมทดแทนในขณะที
่
ประกันชีวิตนเนื่องจากยังได้รับ 1
ปริมาณงานที่รับประกันภัยต่อยังไม่มากเพียงพอ บริษัทรับประกันภัยต่อจะประสบกับ- การขาดทุ
- ประกันวินาศภัย
1
เบี้ยประกันภัยต่อไม่มากเพียงพอที่จะครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายได้
บริษัทเอาประกันภัยต่อนิยมทาการประกันภัยต่อเฉพาะราย ประเภทการประกันรวม
ภัยต่อแบบสัดส่วน ซึ่งจะ 79
เลื อ กท าแบบส่ ว นเกิ น หรื อ ประเภทการประกั น ภั ย ต่ อ แบบอั ต ราส่ ว นตามความเหมาะสมกั บ ความเสี่ ย งและ
ความสามารถในการเก็บความเสี่ยงภัยไว้เอง (รายละเอียดจะกล่าวต่อไปในประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ)
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2. ประเภทของสั ญญาประกันภัยต่ อ

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
สัญญาประกันภัยต่อแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
2.1 สั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อแบบก าหนดสั ด ส่ ว นแน่ น อน (Proportional Treaty) คือ การประกัน ภั ย ต่ อ ที่
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
กาหนดความรับผิดชอบเป็นอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน
2.2 สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่กาหนดสัดส่วนแน่นอน (Non - Proportional Treaty) คือ การประกันภัย
ต่อที่จานวนเบี้ยประกันภัยต่อไม่ได้เป็นสัดส่วนกับจานวนเงินเอาประกันภัยต่อ
รายละเอียดมีดังนี้
2.1 สั ญญาประกันภัยต่ อแบบกาหนดสั ดส่ วนแน่ นอน (Proportional Treaty) เป็ น สัญ ญาประกันภัยต่อที่
กาหนดความรับผิดชอบเป็นอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน สัญญาประเภทนี้ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
1) สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)
2) สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty)
3) สัญญาประกันภัยต่อแบบผูกพันเฉพาะราย (Facultative Obligatory Treaty)

1) สั ญญาประกันภัยต่ อแบบส่ วนเกิน (Surplus Treaty) เป็นสัญญาที่บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่
จะรับภั ยที่ตนเห็ นว่ามีกาไรตามอัตราส่วนที่ตนต้องการตามตารางกาหนด (Table of Limit) ของบริษั ท ซึ่ งการ
กาหนดต้องมาจากความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย ส่วนความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อขึ้นอยู่กับจานวนเท่า (No. of
Line) ของส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้เอง (Retention) สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินนี้ ได้รับความ
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป
นิยมจากบริษัทเอาประกันภัยต่อ เนื่องจากบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถรับความเสี่ยงของภัยที่ดีไว้เองได้มากกว่า
การประกันภัยต่อประเภทอื่น ๆ บริษัทประกันชีวิตจะเอาประกันภัยต่อในสัดส่วนของทุนประกันภัยสุทธิ (Sum at
ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า

้องต้
่ยวกัาหรั
บการประกั
นภัยต่นอชีวิต 3-3
3-16 ความรู
คู่มือ้เบืปฏิ
บัตนิงเกีานส
บตัวแทนประกั

Risk) เป็นการกระจายความเสี่ยงในส่วนของความคุ้มครองการเสียชีวิตเท่านั้น สาหรับผลิตภัณ ฑ์ที่ นิยมท าสัญ ญา
ประกันภัยต่อประเภทนี้ได้แก่ การประกันชีวิตรายสามัญ การประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน การประกันชีวิตคุ้มครอง
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นต้น
สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินจะมีการกาหนดจานวนเงินไว้ 2 ลักษณะ คือ
(1) จานวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษัทเอาประกันภัยต่อจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Maximum Retention Limit)
(2) จ านวนเงิ น สู ง สุ ด ที่ บ ริษั ท รับ ประกั น ภั ย ต่ อ จะรับ ผิ ด ชอบตามสั ญ ญา (Maximum Treaty
การบริหารความเสี่ยLimit)
งของบริซึ่งษโดยปกติ
ัทประกันจะพิ
ชีวิตจารณาจากจ
ดังนั้นผู้ที่เกีานวนเท่
่ยวข้องในา (Number of Lines) ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง หาก
งนี้เพื่อสร้างความมัจ่นานวนเงิ
ใจในความสามารถในการรั
บประกั
นภัย่ งและ
น เอาประกัน ภัยของภั
ยรายหนึ
รายใดเกินกว่า จานวนเงินสู งสุด ที่ จะรับผิ ดชอบตามสัญ ญา (Maximum
Treaty Limit) แล้วบริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อเพื่อส่งข้อมูลให้พิจารณาเป็นวิธีการ
ประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เพื่อให้ยืนยันการรับประกันภัยต่อของจานวนเงินเอาประกันภัย
ส่วนที่เกิน (Maximum Treaty Limit) นั้น เช่นสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินประกันชีวิตรายสามัญระบุจานวน
นสูงสุดที่บริษัทเอาประกั
นภังยกัต่นอจะรั
ขียนหลายท่าน ได้รเงิวบรวมความหมายที
่คล้ายคลึ
ได้ดบังนีเสี้ ่ยงภัยไว้เอง คือ 1 ล้านบาทต่อราย กาหนดวงเงินสูงสุดที่จะรับประกันภัยต่อ
Linesนโดยพิ
จารณาทีา่ No.
การเอาประกันภัยสในสั
าหรัญบผูญาจาก
้รับประกัNo.
นภัof
ย โดยเป็
ข้อตกลงระหว่
ง of Lines = 10 Lines ซึ่งหมายถึงว่า จานวนเงินสูงสุดที่บริษัทรับ
ประกันภักัยบต่บริอจะรั
ดตามสั
้ จะไม่เกิน 10 เท่าของวงเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เองและสูงสุดไม่
ระกันภัยต่อ (Reinsured)
ษัทรับบผิประกั
นภัญยญานี
ต่อ (Reinsurer)
านบาทต่
อผู้เอาประกั
โดยสามารถแสดงการจัดสรรจานวนเงินเอาประกันภัยระหว่างบริษัทเอา
มแก่บริษัทเอาประกัเกินนภัย10
ต่อสล้าหรั
บการประกั
นชีวิตทีน่เภักิยดขึ1้นราย
ภายใต้
ประกันนภัภัยยต่ต่ออและบริ
รับาประกั
นภัยต่อตาม
งกลับกัน บริษัทเอาประกั
จะต้องจ่ษาัทยค่
ตอบแทนในรู
ปของSurplus Treaty ได้ ดังในภาพที่ 3.4
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
องหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
ได้ รับประกัน ภั ยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพั น โดยตรงต่ อผู้เอา
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนสาหรับการตกลงที่จะ
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท
อาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต สามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป
ของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
นภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกัน ภัย ต่ อบางส่ วนไปยั ง ผู้ รับ
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ

1-6

คู่มือ้เปฏิ
าหรับบการประกั
ตัวแทนประกั
ความรู
บื้อบงต้ัติงนานส
เกี่ยวกั
นภัยต่นอชีวิต

3-17

2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยต่อ
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
รวม

จดทะเบียนในประเทศไทย
22
51
4
1
1
79

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมธรรม์ จานวนเงินเอา
จานวนเงินเอา
ที่
ประกันภัย (Total ประกันภัยทีร่ ับ
Sum Insured) ความเสี่ยงไว้ เอง
(Retention)
1
2
3

1
5
15

1
1
1

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
วย: ล้า23
นบาท
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยหน่
โดยตรง
บริษัท และเป็นบริษัท
จานวนเงินเอา และชืจ่อานวนเงิ
เอา ่ 1.2 จานวนเงินเอา
เต็มดังนตารางที
ประกันภัยต่ อ
รวม (Total
Sum
Reinsured)
0
4
14

ประกันภัยต่ อแบบ
ส่ วนเกิน (First
Surplus Treaty to
Reinsurer)
0
4
10

ประกันภัยต่ อแบบ
เฉพาะราย
(Facultative to
Reinsurer)
0
4

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่ างประกันภัยต่ อแบบส่ วนเกิน (Surplus Treaty)

จากภาพที่ 3.4 อธิบายได้ว่า
กรมธรรม์ ที่ 1 จานวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เองทั้งหมด
กรมธรรม์ ที่ 2 จ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย 5 ล้ า นบาท บริษั ท เอาประกั น ภั ย ต่ อ รั บ เสี่ ย งภั ย ไว้ เอง
1 ล้านบาท และบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อตามสัญญานี
านบาทกงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป
ลิขสิ้ ท4ธิล้์ ของสำนั
กรมธรรม์ ที่ 3 จ านวนเงิ น เอาประกัน ภั ย 15 ล้ า นบาท บริษั ท เอาประกั น ภั ย ต่ อรับ เสี่ ย งภั ย ไว้ เอง
1 ล้านบาท และบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อตามสัญญานี้ 14 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น 10 ล้านบาทที่เป็น
ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า

้องต้
่ยวกัาหรั
บการประกั
นภัยต่นอชีวิต 3-3
3-18 ความรู
คู่มือ้เบืปฏิ
บัตนิงเกีานส
บตัวแทนประกั

การรับ แบบส่ ว นเกิน ตามสั ญ ญาและส่ วนที่ เหลื ออี ก 4 ล้ า นบาทจะต้ อ งส่ งประกั น ภัย ต่ อเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) ต่อไป
สัญญาประกันต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มความสามารถในการ
รับประกันภัย (Underwriting Capacity) ให้สูงขึ้นและต้องการเพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัยของความเสี่ยงภัยที่รับไว้
เองให้สูงสุด และเหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงภัยปานกลางและมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมาพอสมควรจน
สามารถประเมินความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนได้
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกั
ดังนั้นผู้ทนี่เกีภั่ยยวข้
งใน วนเกินนี้ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอาประกันภัยต่อโดยทาให้สามารถ
การทนชีาสัวิตญญาประกั
ต่ออแบบส่
งนี้เพื่อสร้างความมัขยายงานได้
่นใจในความสามารถในการรั
อย่างรวดเร็วและรับประกั
บประกันภันยภัและ
ยเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีผู้รับผิดชอบจานวนทุนเอาประกันภัย
ส่วนที่เกิน อีกทั้งยังสามารถเก็บเบี้ยประกันภัยที่มีผลกาไรดีไว้เองได้มากกว่าแบบประกันภัยต่อประเภทอื่น ๆ เพราะ
จะมีการประกันภัยต่อเฉพาะส่วนของภัยที่เกินวงเงินที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองเท่านั้นซึ่งมักจะมีความเสี่ยงสูง หาก
จานวนเงินเอาประกันภัยของภัยนั้นไม่เกินวงเงินสูงสุดที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองก็ไม่ต้องจัดสรรสัดส่วนของภัยนั้นเข้า
ญญาประกันภั่คยล้ต่าอยคลึงกัน ได้ดังนี้
ขียนหลายท่าน ได้รไปในสั
วบรวมความหมายที
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกับรินษภััทยประกั
โดยเป็นนชีวข้ิตอสามารถท
ตกลงระหว่าสัางญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินได้มากกว่าหนึ่งชั้น หากจานวนเงินเอา
ประกันภักับยโดยส่
บประกันภัยสูง หรือวงเงินความคุ้มครองของสัญญา (Treaty Capacity) ในชั้น
ระกันภัยต่อ (Reinsured)
บริษัทวรันใหญ่
บประกัที่คนาดว่
ภัยต่าอจะรั
(Reinsurer)
งพอบการประกั
โดยสามารถท
นการประกันภัยต่อแบบส่วนเกินชั้น ที่ 1 (First Surplus Treaty) สัญ ญา
มแก่บริษัทเอาประกัแรกไม่
นภัยต่อเพีสยาหรั
นชีวิตาสั
ที่เกิญดญาเป็
ขึ้นภายใต้
ประกันนภัภัยยต่ต่ออจะต้
แบบส่
ชั้น ที่ 2 (Second
งกลับกัน บริษัทเอาประกั
องจ่วานเกิ
ยค่านตอบแทนในรู
ปของ Surplus Treaty) ดังนั้ นตามเงื่อนไขสัญ ญา บริ ษัท เอาประกันภัยต่ อ
First Surplus
แก่บริษัทรับประกันจะต้
ภัยอต่งจั
อ ซึด่งสรรงานเข้
ผู้รับประกัานไปใน
ภัยจะเอาประกั
นภัยTreaty
ต่อ จนเต็มวงเงินความคุ้มครองของสัญญา (Treaty Capacity) ก่อน
แล้บวจึไว้งค่เองอยจัดสรรเข้าไปใน Second Surplus Treaty เพื่อรองรับภัยที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นไป ซึ่งจะทาให้
องหรือไม่ต้องการจะเก็
บริษ่จัทะรัรับบประกั
ยต่อวของ
บประกันภัยต่อตกลงที
เสี่ยงภันยภับางส่
นหรือSecond
ทั้งหมดซึSurplus
่งบริษัท Treaty มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรเบี้ยปะกันภัยต่อน้อยกว่าของ
Surplus
Treaty
านายหน้อาผูประกั
ได้ รับประกัน ภั ยไว้First
ก่อนแล้
วและมี
ภาระผูดักงนัพั้ นนค่โดยตรงต่
้เอา น ภัยต่ อ (Reinsurance Commission) ที่ จ ะกาหนดไว้ใน Second
Surplus
จึงมีอัตราที
า First Surplus
ประกันภัยต่อจานวนหนึ
่ง เป็Treaty
นการตอบแทนส
าหรั่ต่ากว่
บการตกลงที
่จะ Treaty
อย่่ไาด้งไรก็
ดีบรินษไว้ัทเอาประกันภัยต่อจาเป็นต้องมีการดูแลคัดเลือกจัดสรรงานที่จะส่งประกันภัยต่อเข้าตาม
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที
ตกลงกั
นภัยต่อให้นตภัรงตามประเภทภั
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่สัอญกัญาประกั
บ บริษั ท เอาประกั
ย ต่ อเท่ านั้ น บริยษัเงืท ่อนไขการรับประกัน และควบคุมจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่ให้
นทีความเสี
่บริษัทรับ่ยประกั
นภัยต่อต้อบงรั
บผิดนชอบตามสั
อาประกันภัยแต่อย่าเกิงใด
งที่สามารถจะรั
ประกั
ภัยได้ก็ ญญา ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอยู่พอสมควร เนื่องจาก
งมีเจ้านหน้
่ที่มีประสบการณ์ในการท
างานเป็
ช่นเดียวกัน โดยบริษต้ัทอประกั
ชีวาิตทีสามารถโอนความเสี
่ยงบางส่
วน นผู้ดูแลการจัดสรรงานเข้าตามสัญญาประกันภัยต่อ อีกทั้งจาเป็นต้อง
ครื่องงมื
กันภัยอีกรายหนึ่งหรืมีอเไปยั
บริอษและระบบเพื
ัทรับประกันภั่อสนั
ยต่อบสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทารายงานประกันภัยต่อ
ญาประกั
ภัยญต่อยู
อแบบอั
ตราส่ วน (Quota Share Treaty) เป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือ2)ผู้รสัับญประกั
นภัยนเผชิ
่ออกไป
นภันยตภั
ต่อยทัซึ้ง่งสองฝ่
ายตกลงกั
ของผู้รับประกันภัยประกั
จากมหั
เป็นความสู
ญเสีนยว่ทีา่มทุีมกูลๆค่าภัสูยงที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเข้ามาจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตาม
อัตราส่
ประกั
ยต่อจะต้
นภัยรายหนึ่งรายใดได้
ดังนัว้นนที
บริ่ไษด้ัทตกลงกั
ประกันนชีผูว้ริตับหรื
อผู้รนับภัประกั
นภัยองรับผิดชอบภัยทุกรายซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทเอาประกันภัยต่อและ
ได้รับ่ จการจั
ดสรรในอั
นที่แน่วนนไปยั
อนกับง ผูเบี้ รั้ยบประกันภัยเดิม และจ่ายค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่แน่นอนตามที่
บผิ ด ชอบโดยสามารถที
ะเอาประกั
น ภัตราส่
ย ต่ อวบางส่
ได้รับประกั่ยนงของบริ
ภัยต่อ ษัทประกันภัย
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี
โดยปกติแล้วสัญ ญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty)จะระบุสัดส่วนเป็นร้อยละ
(%) ที่บริษัทรับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อไว้ กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ ตัวอย่างเช่น สัญญากาหนดเงื่อนไข
การรับประกันภัยต่อที่ Quota Share 60% หมายถึงบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อที่สัดส่วน 60% ของ
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
จานวนเงินเอาประกันภัยทุกรายที่เข้าตามเงื่อนไขสัญญา และบริษัทเอาประกันภัย ต่อจะรับประกันภัยไว้เองที่ 40%
ของจานวนเงินเอาประกันภัยทุกรายเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกัตารางที
นภัยต่อ่ 1.1
จะ จานวนบริษัทประก
ร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามอัตราส่วนที่ได้รับเสี่ยงภัยไว้นอกจากนี้ในสัญญาประกันภัยต่อประเภทนี้จะมีการ
ระบุจานวนเงินสูงสุดต่อรายที่สามารถจะจั ดสรรเข้ามาในสัญญา และมีการกาหนดจ
นเอาประกั
ยที่จะรับยนในประเทศไทย
บริษัทานวนเงิ
ทีป่ ระกอบธุ
รกิจ นภัจดทะเบี
เสี่ ย งภั ยไว้เองของบริษั ท เอาประกัน ภัย ต่อ (Retention) ไว้ด้ว ย ส าหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ประกั
ที่ นิ ยนมท
ชีวาสั
ิต ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ 22
ประเภทนี้ได้แก่ การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ เป็นต้นประกันวินาศภัย
51
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยต่อ
ตัวอย่ าง การประกันภัยต่ อแบบอัตราส่ วน
- ประกันชีวิต
ตัวอย่ างที่ 3.1 จาก Quota Share Treaty ของบริษัทหนึ่ง ระบุไว้ดังนี้
- ประกัtoนวิthe
นาศภัReassurers
ย
Participation of Reinsurer: The Ceding Company binds itself to cede
on
รวม of the basic life
an obligatory basis, a quota share of 60%

4
1
1
79

insurance in respect of each and every member of each and
every scheme up to the Ceding Company’s retention, plus 100%
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
of the possible surplus of the Ceding Company’s retention up to
Baht 5,000,000
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
Retention: The Ceding Company binds itself to retain for its own account 40% of the basic
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
life up to Baht 1,000,000
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
จากตัวอย่างนี้ ระบุจานวนเงินสูงสุดต่อรายที่สามารถจะจัดสรรเข้าไปในสัญญานี้ไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดย
บริษัทรับประกันภัยต่อ A รับประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนไว้ 60% ของจานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่บาทแรกจนถึง
ส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ ก. รับเสี่ยงไว้เอง (Retention) และรับประกันภัยต่อแบบส่วนเกินสาหรับจานวนเงินเอา
ประกันภัยทั้งหมดที่เกินกว่าส่วนที่เก็บไว้เองของบริษัทเอาประกันภัยต่อ ก. แต่สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนที่เกิน
5 ล้านบาทเป็นการประกันภัยต่อเฉพาะรายในขณะที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ ก. รับเสี่ยงไว้เอง 40 % และสูงสุดไม่เกิน
1 ล้านบาทต่อราย
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การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ

ขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
ระกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
มแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อสาหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
งกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึการแบ่
่งผู้รับประกั
นภัยนจะเอาประกั
ยต่อ างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อจะเป็นดังนี้
งจานวนเงิ
เอาประกันนภัภัยระหว่
องหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง
บประกันภัยต่อตกลงที
่จะรับเสี่ยงภัยบางส่
วนหรืนอเอา
ทั้งหมดซึ่งบริบริ
ษัทษัทประกันภัย ก.
กรมธรรม์
จานวนเงิ
บริษัทรับประกันภัยต่อ A
Facultative
ได้ รับประกัน ภั ยไว้ก่อนแล้
ที่ วและมีภ าระผู
ประกักพันภันยโดยตรงต่ อผู้เอา 40%
60%
Reinsurance
ประกันภัยต่อจานวนหนึ1่ง เป็นการตอบแทนส
าหรับการตกลงที่จะ 400,000
1,000,000
600,000
0
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื
กลงกันไว้
2 ่อนไขที่ได้ต3,000,000
1,000,000
2,000,000
0
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ3บริษั ท เอาประกั
น ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท 1,000,000
8,000,000
4,000,000
3,000,000
อาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต สามารถโอนความเสี
งบางส่
ภาพที่ ย3.5
ตัวอย่วานงประกันภัยต่ อแบบอัตราส่ วน (Quota Share Treaty)
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือการประกั
ผู้รับประกันนภัภัยต่ยเผชิ
ญอยูต่อราส่
อกไป
อแบบอั
วน (Quota Share Treaty) เหมาะสม สาหรับการส่งประกันภัยต่องานที่
ของผู้รับประกันภัยยัจากมหั
ตภัย ซึ่งเป็นใความสู
เสียที่มนีมภัูลยค่หรื
าสูองมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง จาเป็นต้องให้บริษัทรับประกันภัยต่อร่วมรับ
งไม่มีปนระสบการณ์
นการรับญประกั
นภัยรายหนึ่งรายใดได้
ดังนั้น่ยบริ
ัทประกั
ชีว่สิตูงหรื
้รับประกันภัย ่ยง
ความเสี
งภัยษในสั
ดส่วนนที
เพือ่ ผูกระจายความเสี
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกั
น ภัย ต่นอภับางส่
วนไปยั ง ผู้ ้ ช่รัวบยลดขั้นตอนในการจัดการข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อเพราะเป็นการ
การประกั
ยต่อประเภทนี
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี
ษัทประกั
นภัย ญญาประกันภัยต่อแบบนี้ผู้รับประกันภัยต่อจะได้รับการกระจายเบี้ยประกันภัยต่อ
ทาประกันภั่ยยงของบริ
ต่อทุกราย
เนื่องจากสั
ตามเงื่อนไขสัญญาทุกราย ทาให้ได้รับสัดส่วนที่สูงกว่า ไม่ต้องเกรงว่าจะได้รับแต่ภัยที่ เสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียว โดยส่วน
ใหญ่ จ ะเสนอเงื่อนไขการรับ ประกัน ภัย ต่ อที่ น่ า สนใจและค่า บ าเหน็ จประกัน ภัย ต่ อตอบแทนในอั ต ราที่ ดี กว่าการ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ประกัน ภั ย ต่ อประเภทอื่ น ๆ อย่ า งไรก็ ต ามผู้ รับ ประกัน ภั ย ต่ อต้ อ งระมั ด ระวั ง ในการรับ ประกัน ภั ย ต่ อประเภทนี้
เนื่องจากความรับผิดชอบของตนจะไม่มีจานวนเงินจากัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ (Risk accumulation
ตารางที่per
1.1 จานวนบริษัทประก
event) ถ้าหากว่าเกิดมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ น้าท่วม อุบัติเหตุใหญ่ ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจานวนมาก
อาจเกิดความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจานวนมากได้
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
นชีวิตมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 22
3) สั ญญาประกันภัยต่ อผูกพันแบบเฉพาะราย (Facultative Obligatoryประกั
Treaty)
ย บผิดชอบของ 51
Surplus Treaty ต่างกันแต่เพียงว่า Facultative Obligatory Treaty โดยมากแล้วประกั
จะไม่นบวิ่งนถึาศภั
งความรั
สัญ ญาว่าเป็นกี่เท่าของ Retention แต่กาหนดความรับผิดชอบสูงสุดของผู้รับ ประกัประกั
น ภันยสุต่ขอภาพ
ต่อภัยเป็ นจานวนเงิน 4
ภัยต่อนภัยต่อเป็นจานวน
แน่นอนไว้ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะกระจายภัยหรือเอาประกันภัยต่อกัประกั
บผู้รับนประกั
1
- ประกันชีวิต
เท่าไรก็ได้ภายใต้วงเงินสูงสุดที่กาหนดไว้ในสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ
ตามข้ อก าหนดของ Facultative Obligatory Treaty บริษั ท เอาประกั- ประกั
น ภั ย ต่นวิอนมีาศภั
สิ ทยธิ์ ที่ จ ะคั ด เลื อ ก 1
เฉพาะภัยบางรายที่เห็นสมควรไปให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อถ้าหากภัยรายนั้นไม่ได้ถูกระบุรวม
ยกเว้นไว้ในสัญญา บริษัท 79
เอาประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อรายหนึ่ งรายใดเข้าไปในสัญ ญานี้ได้โดยอัตโนมัติ ไม่จาเป็นจะต้อง
จัดสรรประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อทุกราย ส่วนทางฝ่ายบริษัทรับประกันภัยต่อมีภาระผูกพันที่จะต้องรับ
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกันภัยต่อทุกรายที่ได้รับการจัดสรรมาตราบเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัยต่อที่ตกลงไว้และจานวนเงิน
เอาประกันภัยต่อไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
ดังนั้น สัญ ญาประกัน ภัยต่อประเภทนี้จึ งเป็ นการผสมผสานระหว่างวิธีการประกันภัยต่ อเฉพาะราย
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
(Facultative Reinsurance) กับ การประกั น ภั ย ต่ อตามสั ญ ญา (Treaty) การกาหนดจ านวนเงิน สู งสุ ด ที่ บ ริษั ท รับ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
ประกัน ภั ย ต่ อจะรับ ผิ ด ชอบตามสั ญ ญา (Maximum Treaty Limit) ส าหรับ Facultative Obligatory Treaty จะ
กาหนดเป็นจานวนเงินเท่านั้น
สัญญาประกันภัยต่อผูกพันแบบเฉพาะราย (Facultative Obligatory Treaty) นี้ให้ความยืดหยุ่นแก่
บริษัทเอาประกันภัยต่อเป็นอย่างมากงานที่จะจัดสรรเข้าสัญญาจะต้องมีจานวนรายมากพอและมีลักษณะการกระจาย
ตัวพอสมควร โดยทั่ วไปแล้ ว Reinsurance Commission สาหรับ Facultative Obligatory Treaty มั กจะต่ากว่า
Surplus Treaty การประกันภัยต่อประเภทนี้นิยมทากันในธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่พบมากนักในด้านธุรกิจประกัน
ชีวิต
ผู้เอาประกันภัยต่อได้รับประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัย
ต่อให้สูงขึ้น กล่าวคือ หลังจากได้ใช้ Quota Share Treaty และ Surplus Treaty แล้วยังไม่เพียงพอ ซึ่งถ้าหากต้อง
เอาประกันภัยต่อเฉพาะรายแล้ว จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า และไม่แน่นอนว่าจะสามารถหาบริษัทรับประกันภัยต่อได้ครบ
ตามที่ต้องการหรือไม่ การประกันภัยต่อประเภทนี้ เหมาะสาหรั บคุ้มครองภัยบางชนิดที่มีความเสี่ยงภัยสูง และบริษัท
เอาประกันภัยต่อมีความจาเป็นต้องจากัดความรับผิดชอบในการเสี่ยงภัยเองไม่ให้สูงเกินไป
บริษั ทรับประกันภัยต่อ ที่รับประกันภัยต่อประเภทนี้จะสามารถกระจายความเสี่ยงภัย ได้ดีกว่าการ
ประกันภัยต่อเฉพาะราย Facultative Reinsurance บ้างเท่านั้นบริษัทรับประกันภัยต่อไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมงานที่จะ
สิทธิ์ ของสำนั
งานคณะกรรมการกำกั
เสริามการประกอบธุรกิจป
ถูกจัดสรรมาเข้าในสัญญานี้ จึงมีโอกาสที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะจัลิดขสรรงานที
่มีคกวามเสี
่ยงภัยสูง และมีมบูลและส่
ค่าสูงงเข้
มาในสัญญาฯนี้ซึ่งอาจทาให้ขาดความสมดุล (Unbalanced) กล่าวคือ เบี้ยประกันภัยต่อจะไม่มากนัก แต่มีวงเงินความ
ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า
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คุ้มครองของสัญญาค่อนข้างสูง โดยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อมักจะคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามาในสัญญาฯ
ดังนั้นผลการรับประกันภัยต่อจึงมักประสบกับการขาดทุน บริษัทรับประกันภัยต่อจึงไม่ค่อยพิจารณารับประกันภัยต่อ
ตามสัญญาแบบนี้นัก
2.2 สั ญ ญาการประกั น ภั ย ต่ อ แบบไม่ ก าหนดสั ด ส่ ว นแน่ น อน (Non-Proportional Treaty) เป็ น สั ญ ญา
ประกันภัยต่อที่จานวนเบี้ยประกันภัยต่อไม่ได้เป็นสัดส่วนกับจานวนเงินเอาประกันภัยต่อ บริษัทเอาประกันภัยต่อรับ
เสี่ยงภัยไว้เองส่วนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Retention โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะเข้ามารับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกิน
การบริหารความเสี่ยจากจ
งของบริ
ษัทประกั
นชีวิต(Excess
ดังนั้นผูPoint)
้ที่เกี่ยวข้ของบริ
องใน ษัทเอาประกันภัยต่อขึ้นไปจนเต็มวงเงินสูงสุดที่บริษัทรับประกันภัยต่อ
านวนที
่กาหนดไว้
งนี้เพื่อสร้างความมัตกลงรั
่นใจในความสามารถในการรั
บประกั
บผิดชอบตามสัญญาประกั
นภัยนต่ภัอยและ
(Cover Limit) โดยเรียกส่วนที่บริษัทรับประกันภัยต่อรับผิดชอบว่า Cover
หากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินจานวนเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับ ความเสี่ยงไว้เอง ก็จะไม่มีการแบ่งค่าเสียหาย
ระหว่างบริษั ทเอาประกัน ภัยต่อและบริษัท รับ ประกันภัยต่อเลย อัต ราเบี้ ยประกันภัยต่อนี้มิ ได้เป็ นสัด ส่วนกับเบี้ ย
ประกันภัยรับของบริษัทเอาประกันภัยต่อแต่จะถูกกาหนดโดยบริษัทรับประกันภัยต่อ
สัญญาประกั่คนล้ภัายคลึ
ยต่องแบบไม่
ขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที
กัน ได้ดเป็ังนีน้สัดส่วน (Non-Proportional Treaty) ได้รับความนิยมในการประกันภัยต่อ
วยเหตุ
งนี้ นภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
การเอาประกันภัยสด้าหรั
บผู้รผับลดั
ประกั
านวนเบี
นภัยต่อไม่สูงเมื่อ เปรียบเทียบกับประเภทอื่น ๆ ทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้นจากการรับ
ระกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษ(1)ัทรัมีบจประกั
นภัย้ยต่ประกั
อ (Reinsurer)
มแก่บริษัทเอาประกัประกั
นภัยต่นอภัสยาหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
(2) อช่งจ่
วยเพิ
ทธิภาพในการบริ
งกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้
ายค่่ มาประสิ
ตอบแทนในรู
ปของ หารความเสี่ยงภัย สามารถขยายงานได้อย่างมั่นใจและสามารถ
ทุ น การรั
บ ประกัน ภั ยนต่ภัอยได้ต่อค่อนข้างแน่ น อน เนื่ องจากได้ ตกลงเงื่อนไขการประกัน ภัยต่ อที่ จ ะให้
แก่บริษัทรับประกันประมาณการต้
ภัยต่อ ซึ่งผู้รับนประกั
นภัยจะเอาประกั
รับบผิดไว้ชอบไว้
องหรือไม่ต้องการจะเก็
เอง ล่วงหน้ากับบริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว
ช่ ว ยเพิ
่ ม ความสามารถในการรั
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภั(3)ยบางส่
วนหรื
อทั้งหมดซึ่งบริษัท บ ประกั น ภั ย จ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย รายใหญ่ ๆ ของบริษั ท
ย และจั
ดการจ
นเอาประกั
ได้ รับประกัน ภั ยไว้รับกประกั
่อนแล้นวภัและมี
ภาระผู
กพัานวนเงิ
น โดยตรงต่
อผู้เอา นสะสมต่อราย (Risk Accumulation) ซึ่งอาจเกิดความเสียหายจาก
เหตุก่งารณ์
ยวหรือค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่
ประกันภัยต่อจานวนหนึ
เป็นเดีการตอบแทนส
าหรับการตกลงที่จะ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและงบทางบัญชีของบริษัท
ยต่อ ่ได้ตกลงกันไว้
ที่รับประกันภัยต่อไว้เอาประกั
นั้นตามเงืน่อภันไขที
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริสัษญั ทญาประกั
เอาประกันนภัภัยต่ยอต่แบบไม่
อเท่ านัก้ นาหนดสั
บริษั ทดส่วนแน่นอนนี้ ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
้มครองความเสี
อาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ย1)งทีการคุ
่สามารถจะรั
บประกัยนหายส่
ภัยได้วกนเกิ
็ น (Excess of Loss Cover)
การคุ้มครองเพื่อควบคุ
มอัตวราความเสี
ยหาย (Stop Loss หรือ Excess of Loss Ratio Cover)
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต2)สามารถโอนความเสี
่ยงบางส่
น
ยดมีนดภัังนีย้ต่อ
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริรายละเอี
ษัทรับประกั
้ มครองความเสี
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือ1)ผู้รการคุ
ับประกั
นภัยเผชิญอยูย่อหายส่
อกไปวนเกิ น (Excess of Loss Cover) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินนี้
ย กย่อนๆตภัว่ยา ซึXOL
ของผู้รับประกันภัยเรีจากมหั
่งเป็นCover
ความสูหรื
ญเสีอยXL
ที่มีมCover
ูลค่าสูงเป็ นการประกัน ภัยต่ อซึ่ งผู้ รับประกัน ภัยต่อตกลงที่ จะรับ ผิ ดในความ
เสียดัหายแต่
้งหรืนอชีแต่
ะเหตุ
นภัยรายหนึ่งรายใดได้
งนั้นบริลษะครั
ัทประกั
วิตลหรื
อผู้รกับารณ์
ประกั(Per
นภัยOccurrence หรือ Per Event) ในส่วนที่เกินกว่าส่วนรับผิดชอบของ
บริษัท่ จเอาประกั
นภันยภัต่ยอต่ซึอ่งบางส่
เรียกว่วานไปยั
Excess
บผิ ด ชอบโดยสามารถที
ะเอาประกั
ง ผู้ รัPoint
บ หรือ Deductible ไปจนถึงระดับหนึ่ง สัญญาประเภทนี้สามารถ
แบ่งได้ 2 ชนิ่ยงของบริ
ด คือ ษัทประกันภัย
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี
(1) การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Cover)
(2) ความคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิ นช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Cover) สัญญาทั้งสอง
ประเภทนี้ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการประกันชีวิตมากนัก (ศึกษารายละเอียดได้จากภาคผนวก)

ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
2) การคุ้มครองเพื่ อควบคุมอัตราความเสี ยหาย (Stop Loss หรื อ Excess of Loss Ratio Cover) เป็นการ
ประกันภัยต่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมอัตราส่วนความเสียหายของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่อาจจะมีความผั
นผวน
ตารางที
่ 1.1 จานวนบริษัทประก
อย่างมากในอัตราค่าสินไหมสุทธิ (Net Claim Ratio) สาหรับ การประกัน ภัยบางอย่างโดยเฉพาะในปี หนึ่งปีใด ซึ่ง
เรียกว่าเป็นการประกันภัยต่อแบบ Stop Loss หรือ Excess of Loss Ratio เพืบริ
่อเป็ษนัททีการปกป้
องความเสี
หายของยนในประเทศไทย
ป่ ระกอบธุ
รกิจ ยจดทะเบี
บริษัทเอาประกันภัยต่อจากการประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใดเกินขอบเขตที่กาหนดไว้
ประกันชีใวนปี
ิต หนึ่งปีใด ในบางครั้ง 22
ประกันวินาศภั่งมียลักษณะเป็ นราย 51
บริษัทเอาประกันภัยต่อจะประสบปัญ หาการเพิ่มขึ้นในจานวนความถี่ของค่าสินไหมทดแทนซึ
ประกั
นสุขอภาพ
ย่อย ๆ จานวนมากรายอันเกิดจากการประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใดโดยไม่ได้คาดคิ
ดมาก่
น ซึ่งเมื่อแยกพิจารณา 4
ประกันภัยต่นอจานวนเงินที่สูงมาก
ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละรายอาจจะไม่มีนัยสาคัญ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะมีค่าสินไหมทดแทนเป็
1
- ประกันชีวิต
ในรอบบัญชีปีนั้น
วินาศภัย
การประกันภัยต่อแบบ Stop Loss หรือ Excess of Loss Ratio เหมาะส- ประกั
าหรับนประเภทการประกั
นภัย 1
ที่มีผลการรับประกันในแต่ละปีผันผวนได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากการผันแปรในความถี่ของสินรวม
ไหมขนาดเล็กและขนาด 79
กลาง
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
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งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า

้องต้
่ยวกัาหรั
บการประกั
นภัยต่นอชีวิต 3-3
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การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ

ขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
ระกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
มแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อสาหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
งกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
องหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
ได้ รับประกัน ภั ยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพั น โดยตรงต่ อผู้เอา
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนสาหรับการตกลงที่จะ
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท
อาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต สามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป
ของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
นภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกัน ภัย ต่ อบางส่ วนไปยั ง ผู้ รับ
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก

การคุ้มครองความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Cover) แบ่งได้ 2 ประเภทคือ

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
1. การคุ้มครองความเสี ยหายส่ วนเกินช่ วงชั้นปกติ (Working Cover)
ประกันวินาศภัย
51
เป็นการคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินที่ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกั
ต่อต่างยอมรับว่ามีความ 4
ประกันนภัสุขยภาพ
เสียหายที่เกิดขึ้นเป็นปกติ (Loss With Routine Regularity) ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริ
ประกันษภััทยรัต่บอประกันภัยต่อสามารถ
จะคาดคะเนถึงความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อแบบนี้ได้- การประกั
ประกันชีวนิตภัยต่อแบบนี้จัดเพื่อ 1
ปกป้ อ งภั ย ที่ เกิ ด จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องบริ ษั ท เอาประกั น ภั ย ต่ อ โดยจะมี ก-ารก
าหนด
Excess
ประกั
นวินาศภั
ย Point และ 1
Deductible ในระดับไม่สูงนัก บริษัทรับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในหนึ่งเหตุการณ์
รวม
79
ในส่วนที่เกินกว่าส่วนที่รับเสี่ยงภัยเองของบริษัทเอาประกันภัยต่อ แต่ต้องไม่เกินจานวนวงเงินสูงสุดที่ได้ตกลงกันไว้ ไม่ว่าภายใต้
ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในเหตุการณ์นั้นอาจจะมีจานวนผู้เอาประกันภัยเท่าไรก็ตาม สาหรับ Working Cover นี้
ปกติจะมีความถี่ของความเสียหายที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบในอั
ตราสูงแต่มีขนาดของความเสียหายต่าดังแสดงใน
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาพที่ 3.6

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัท
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป
ภาพที่ 3.6 ตัวอย่ างการประกันภัยต่ อคุ้มครองความเสียหายส่ วนเกิน (Excess of Loss)

ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า

้องต้
่ยวกัาหรั
บการประกั
นภัยต่นอชีวิต 3-3
3-26 ความรู
คู่มือ้เบืปฏิ
บัตนิงเกีานส
บตัวแทนประกั

จากภาพบริษัทประกันภัย A ได้ตกลงทาประกันภัยต่อคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินสาหรับแบบประกันประเภท
สามัญ Excess of Loss per Event; 27,000,000 baht excess of 3,000,000 baht ไว้กับบริษัทประกันภัยต่อ B ต่อมาเกิด
การเรียกร้องค่าสินไหมจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารสาธารณะตก ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้เอาประกันภัยไว้
กับบริษัทประกันภัย A คือ นาย ก จานวน 500,000 บาท นาย ข จานวน 2,000,000 บาท นาย ค จานวน 1,500,000 บาท
จากการทาประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัย A จะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนจานวน 3,000,000 บาท และบริษัท
ประกันภั ยต่อ B จะรั บผิดชอบจานวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็ นส่วนที่เกิน จาก 3,000,000 บาท แต่ไม่เกิน กว่าวงเงินความ
คุ้มครอง 27,000,000 บาท

ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
2. ความคุ้มครองความเสี ยหายส่ วนเกินช่ วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Cover)

เป็นการป้องกันความเสี่ยงภัยของบริษัทเอาประกันภัยในสภาวการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องเผชิญกับมหันตภัย เช่น น้าท่วม ลมพายุ คลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น บริษัทรับประกันภัยจึงต้องการ
ควบคุ ม การสะสมของความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากเหตุ ก ารณ์ มหั น ตภั ย (Risk accumulation in the event of one
ขียนหลายท่าน ได้รcatastrophe)
วบรวมความหมายที
ังนี้ านวนเงินที่สูงที่อาจเกิดจากมหันตภัยเดียวกัน การทาการประกันภัยต่อแบบนี้เพื่อ
ที่อาจเกิ่คดล้ขึา้นยคลึ
พร้องมกันๆ ได้
กันดในจ
้มครองความเสี
วนเกินนอัข้นอเนืตกลงระหว่
่องมาจากมหัางนตภัยเดียวกัน (Catastrophe Excess of Loss Reinsurance
Reinsuranceหรื
หรืออเรีเรียกย่
ยกย่อ อๆ
การเอาประกันภัยสคุาหรั
บผู้รับประกัยนหายส่
ภัย โดยเป็
ๆว่าว่า Catastrophe
XOL) นี้ จะกาหนด Deductible คือส่วนที่เก็บไว้เอง ซึ่งสามารถมีจานวนรายมากกว่า
ระกันภัยต่อ (Reinsured)
กับบริษัทรับXOL
ประกัหรืนภัอ ยCAT
ต่อ (Reinsurer)
่อลดผลกระทบของบริ
มแก่บริษัทเอาประกัหนึ
นภั่งยราย
ต่อสเพืาหรั
บการประกันชีวิตทีษ่เกิัทดเอาประกั
ขึ้นภายใต้นภัยต่อที่อาจจะเกิดจากปัญหาการสะสมของภัยในกรณีที่เกิดมหันตภัยขึ้น
(Catastrophe
Event)
งกลับกัน บริษัทเอาประกั
นภัยต่อจะต้
องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ในสั
ญ
ญาประกั
ยต่อคุ้มครองความเสี
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภันยภัจะเอาประกั
นภัยต่อ ยหายส่วนเกินนี้ จะมีการกาหนดเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันภัยต่อจะสามารถ
หายอย่างน้
างน้
เรียบกร้ไว้อเงให้
วามเสียยหายอย่
อยอย2
องหรือไม่ต้องการจะเก็
อง ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีคความเสี
2รายขึ
รายขึ้นไปจากเหตุ
น้ ไปจากเหตุกการณ์
ารณ์เดีเดียยวกั
วกันน (Two Risks Warranty) เช่น เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คนในเหตุการณ์ อุบัติเหตุ เครื่องบินตก
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เป็ นต้ น โดยบริษั ท เอาประกั นภั ยต่อจะต้อ งกาหนด Deductible ของ Catastrophe XOL ให้สู งมากเพีย งพอที่จ ะมี ความ
ได้ รับประกัน ภั ยไว้เสีกย่อหายหลาย
นแล้วและมี
ภาระผู
พั น โดยตรงต่
อายเดียวกัน
ๆ รายเกิ
ดขึ้นกจากเหตุ
การณ์มอหัผูน้เตภั
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็สนาหรั
การตอบแทนส
าหรั้มครองจะค
บการตกลงที
่จะ านวนเท่าของ Retention และเมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ความ
บวงเงินความคุ
านวณจากจ
ที่รับประกันภัยต่อไว้คุน้มั้นครองจะลดลงตามจ
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกั
านวนค่นไว้
าสินไหมที่เรียกจากบริษัทรับประกันภัยต่อ จึงต้องมีการจัดซื้อความคุ้มครองเพิ่มเพื่อทดแทน
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่จานวนเงิ
อกับ บรินษการคุ
ั ท เอาประกั
ย ต่ อวเท่(Reinstatement)
านั้ น บริษั ท โดยปกติแล้ว Catastrophe XOLจะมีความถี่ความเสียหายค่อนข้างต่า
้มครองทีน่ใช้ภัไปแล้
อาประกันภัยแต่อย่แต่
างใด
ความเสี่ยงที่สามารถจะรั
นภันยทีได้่คก่อ็ นข้างสูง (Low Loss Frequency, High Loss Severity) จึงทาให้มีค วาม
มี ขนาดของความเสี
ยหายเป็นบจประกั
านวนเงิ
ช่นเดียวกัน โดยบริษจาเป็
ัทประกั
สามารถโอนความเสี
่ยงบางส่
นต้อนงจัชีดวทิตาสั
ญญาประกันภัยต่อแบบนี
้ในรูวปนของชั้น (Layer) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วน
ป็น Deductible
ของนFirst
กันภัยอีกรายหนึ่งหรืทีอ่เไปยั
งบริษัทรับประกั
ภัยต่อLayer เอง ขณะที่บริษัทรับประกันภัยต่อ จะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนเกินจากนั้นจนเต็มวงเงิน
ที่ได้ตนกลงกั
ไว้อในแต่
ะ Layer
ความเสี่ยงที่บริษัทประกั
ชีวิตนหรื
ผู้รับลประกั
นภัยเผชิญอยู่ออกไป
ล้ว การซื
ของผู้รับประกันภัยจากมหันในทางปฏิ
ตภัย ซึ่งเป็บัตนิแความสู
ญเสี้อประกั
ยที่มีมนูลความเสี
ค่าสูง ยหายส่วนเกินวงเงินที่สูง ๆ จะมีการจัดแบ่งเป็นหลาย ๆ Layer แทนที่จะ
จัดให้
เดียนวชีตัววิตอย่
นภัยรายหนึ่งรายใดได้
ดังมนัีเพี้นยบริง Layer
ษัทประกั
หรืาองเช่
ผู้รนับประกันภัย
First Layerน ภั ย ต่ อ: THB
27,000,000
xs
THB
3,000,000
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกั
บางส่ วนไปยั
ง ผู้ รับ
Second Layer : THB 150,000,000
xs
THB
30,000,000
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
บริษัทรับประกันภัยต่อใน First Layer จะรับผิดชอบสาหรับค่าเสียหายจาก 3 ล้านบาทแรกซึ่งเป็น Deductible
ของบริษัทเอาประกันภัยต่อขึ้นไปอีก 27 ล้านบาท

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ
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นภัยต่นอชีวิต
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

บริษัทรับประกันภัยต่อใน Second Layer จะรับผิดชอบสาหรับค่าเสียหายจาก 30 ล้านบาทใน First Layer ขึ้นไป
อีก 150 ล้านบาท
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประก
การแยกวงเงิน การคุ้ ม ครองสาหรับ การประกัน ความเสีย หายส่ วนเกิ น ออกเป็ น ชั้ น ๆ (Several Layers) เช่ น นี้ มี
ประโยชน์แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษั ทรับประกันภัยต่อ ในการบริหารค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสาหรับเบี้ยประกันภัยต่อ
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
และการจัดการความเสี่ยง อัตราเบี้ยประกันภัยต่อในช่วงทุนประกันภัย Layerระดับล่าง ๆประกั
จะสูนงชีกว่วิตาเพราะมีโอกาสเกิด การ 22
เรีย กร้อ งค่ าสิ น ไหมทดแทนสู งกว่า แม้ ว่ าวงเงิน เอาประกั น ภั ย จะไม่ สู งนั ก ก็ ต าม ดั ง นั้ น การแบ่ งชั้ น layer จะช่ ว ยลดเบี้ ย
ประกันวินาศภัย
51
ประกันภัยต่อที่จะต้องจ่ายได้ บริษัทรับประกันภัยต่อที่รับเสี่ยงภัยใน Layer ระดับบน ๆ จะเสนออัตราเบี้ยต่ากว่าในชั้นล่าง ๆ
ประกันสุขภาพ
4
เพราะให้ความคุ้มครองวงเงินการคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงแต่มีโอกาสจะเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในระดับต่ากว่า
ประกันภัยต่อ
ใน Catastrophe XOL Treaty โดยทั่ ว ไปจึ ง มี ข้ อ ก าหนดว่ า ด้ ว ยจ านวนชั่ ว โมง (Hours Clause หรื อ Loss
1
- ประกันชีวิต
Occurrence Clause) เพื่ออนุญาตให้บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถที่จะรวบรวมความเสียหายที่มีต่อผู้เอาประกันภัยจานวน
- ประกันวินาศภัย
1
หลาย ๆ ราย ซึ่งได้รับความเสียหายในเหตุการณ์เดี ยวกันภายในระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้เข้าด้วยกัน เพื่อคานวณหาความ
เสียหายส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) และความเสียหายส่วนทีรวม
่บริษัทรับประกันภัยต่อต้อง 79
รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยต่อภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งจะถือว่าเป็นความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกัน
(One Event, One Catastrophe หรือ One Loss) โดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็น 72 ชั่วโมงและ 168 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงื่ อ นไขของ Hour Clause ที่ ใช้ โดยบริ ษั ท รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ แต่ ล ะรายอาจก าหนดประเภทของมหั น ตภั ย และ
ระยะเวลาสาหรับมหันตภัยแต่ละอย่างไว้แตกต่างกัน และมักจะมีเงื่อนไขที่อนุญาตให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเลือก
2.2 Catastrophe
รายชื่อบริ ษทั XOL
ประกัTreaty
นชีวิตนีในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
วันเวลาที่จะเริ่มต้นนับระยะเวลาของชั่วโมงที่ต่อเนื่องกันเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตาม
้ได้ ซึ่ง
นบริษาัทมหัทีน่รับตภัประกั
ยโดยตรง่เ23
บริษัทเอาประกันภัยต่อมักจะเลือกช่วงระยะเวลาที่มีความเสียหายรวมกันบริสู งษทีัท่สุดเป็และถ้
ยใดมีนรภัะยะเวลาที
กิดขึบริ
้น ษัท และเป็นบริษัท
่อเต็มยดัหายที
งตารางที
ยาวนานกว่าจานวนชั่วโมงที่กาหนดไว้ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะแบ่และชื
งความเสี
่เกิดขึ่ ้น1.2
นั้นออกเป็นความเสียหาย
2 เหตุการณ์หรือมากกว่านั้นได้ แต่จะต้องไม่มีระยะเวลาซ้าซ้อนกัน

ลักษณะสาคัญของ Catastrophe XOL Reinsurance
1) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเก็บความเสี่ยงภัยไว้เองได้จานวนที่สูงขึ้น หากเป็นการประกันภัยต่อแบบอื่นแล้ว
การเก็บความเสี่ยงภัยไว้สูงในระดับนี้อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทเอาประกันภัยต่อได้
2) บริษัทรับประกันภัยต่อ จะรับผิดชอบเฉพาะในกรณี ที่เกิดความเสียหายจากภัยหนึ่งภัยใดที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น
ดังนั้นเบี้ยประกันภัยต่อจะคานวณจากโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่กระทบต่อสัญญาเท่านั้น หากมีโอกาสเกิดความเสียหาย
น้อยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ออาจมีจานวนเล็กน้อยเท่านั้น ในทางกลับกันหากโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมีมากอัตราเบี้ย
ประกันภัยต่อก็จะแปรผันตามเช่นกัน
3) เมื่อได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว เงินค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่งจะถูกหักออกไปเป็นค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่
จะต้องจ่ายเพิ่มเพื่อทาให้จานวนเงินจากัดความรับผิดชอบกลับคืนสู่สภาพเดิม (Reinstatement Premium)

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป

ลิขสิทธิ์ ของสำนั
นการแสวงหากำไรทางการค้
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกำกั
งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้
มน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า

