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ร่าง 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 
พ.ศ. …. 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ (๓) และ 37(12) แห่งพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครั้งที่ 
................. เมื่อวันที่ ......................... ........ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ..........” 
  
 ข้อ  ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
         
 ข้อ  ๓   ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ข้อ  ๔   ในประกาศนี ้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศ
ภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือคณะผู้บริหารที่มีอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกรณีของสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และ
ให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

“ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม 

 
 
 



๒ 

 

“ผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัย” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและให้
หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

“ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้รับประกันภัยต่อที่ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจากหน่วยงานก ากับดูแลในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง
ผู้ที่สามารถรับประกันภัยต่อได้ตามกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
ข้อ 5 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ก าหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ  
    (2) ก ากับดูแลให้การจัดท าการประกันภัยต่อเป็นไปตามกรอบการบริหารการ
ประกันภัยต่อ ของบริษัท และหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงาน คปภ. 
  (3) ก าหนดให้มีการควบคุมภายในเพื่อควบคุมการน ากรอบการบริหาร 
การประกันภัยต่อ ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
 
  ข้อ 6  ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันภัยต่อของบร ิษัทต้องมี
บทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก ากับ ดูแล ติดตามให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยต่อให้เป็นไปตาม 
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท   
  (2) จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อให้
เป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร    
  (3) พิจารณาผลการด าเนินงานของการประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ  โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท  
  (4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผลเพื่อติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท   
  
  ข้อ 7 บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อ  
 

  ข้อ 8 บริษัทต้องจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทท าหน้าที่ติดตามและ
ควบคุมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการท าประกันภัยต่อว่าเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ และประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง 



๓ 

 

  หน่วยงานตรวจสอบภายในตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัท
ประกันวินาศภัย 

  ข้อ 9 ให้บริษัทจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ (reinsurance 
management framework) เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท 
  กรอบการบริหารการประกันภัยต่อตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย  
   (1) โครงสร้างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อ รวมถึงให้ระบุ 
รายชื่อผู้บริหารตามข้อ 6 และหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบตามข้อ 7   
  (2) นโยบายการประกันภัยต่อโดยให้ค านึงถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงและการ
บริหารเงินทุนของบริษัท รวมถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทต้องการรับเสี่ยงภัยไว้เอง และส่วนที่โอน
ความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมายเงินกองทุนของบริษัท  
  (3) แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวกับการ
ประกันภัยต่อ  
   ทั้งนี้ บริษัทต้องมีการทบทวนกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ เป็นประจ าทุกปี 
 
   ข้อ 10 บริษัทต้องจัดท าสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อ
เฉพาะรายที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ
ที่ก าหนดไว้ และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัท 
 
  ข้อ 11  การเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ให้เป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อในสัดส่วนที่
เหมาะสม  

 การเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  

(1) กรณีสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (facultative reinsurance) บริษัท
สามารถเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามท่ีก าหนดไว้
ในตาราง ได้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสอดคล้องเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ   
  (2) กรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (treaty reinsurance) บริษัทสามารถเอา
ประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ก าหนดไว้ในตาราง 
ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้  

 
 
 



๔ 

 

อันดับความน่าเช่ือถือของผู้รับประกันภยัต่อต่างประเทศ  
สัดส่วนเบี้ยเอาประกันภยัต่อกับผู้รับ

ประกันภยัต่อต่างประเทศ ทุกรายที่ระดบั
ความเส่ียงเดียวกัน ต่อ เบีย้เอาประกันภัยต่อ

ของผู้รับประกันภยัต่อต่างประเทศของ
สัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาทั้งหมด Standard & 

Poor’s 
Moody’s AM Best Fitch 

AAA Aaa A++ AAA  
 
        
              ไม่จ ากัด 
 
 
 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

A+ AA+ 
AA 
AA- 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

 
A 
A- 

A+ 
A 
A- 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

B++ 
B+ 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

 
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ 

 
ในกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า

หนึ่งอันดับให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสอง

อันดับที่แตกต่างกัน ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
(2) กรณีท่ีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า

สองอันดับที่แตกต่างกัน ให้น าอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดสองอันดับแรกมาเปรียบเทียบ และใช้
อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า   

ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ตามวรรคหนึ่ง
ปรับลดลงจนท าให้การเอาประกันภัยต่อไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในตาราง ให้บริษัท
ด าเนินการเปลี่ยนผู้รับประกันภัยต่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ณ โอกาสแรก  
 

 ข้อ 12 ห้ามบริษัทท าสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (financial reinsurance) 
หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจ ากัด (finite reinsurance) ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(๑) มีการลงรายการทางการเงิน เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัท
และผู้รับประกันภัยต่อโดยไม่มีการช าระเงิน หรือช าระเงินเพียงบางส่วน รวมถึงมีธุรกรรมทางการเงิน
อ่ืน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแสดงฐานะการเงินและน าไปสู่การ
บิดเบือนฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท 

(๒) ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง (retrospective provisions) ส าหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว และคู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายทราบความเสียหายแล้ว ซึ่งก าหนดให้
คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันในอนาคต โดยที่เบี้ยประกันภัยต่อหรือค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ
ค านวณจากระยะเวลาและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแล้ว 
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 (๓) ไม่มีการโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (insurance risk) ที่มีนัยส าคัญ 
เช่น ความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน โดยอาจ
พิจารณาจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนและระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับ
ประกันภัยต่อให้แก่บริษัท 

ทัง้นี้ บริษัทต้องพิสูจน์ได้ว่า สัญญาประกันภัยต่อของบริษัทไม่ใช่สัญญาประกันภัย
ต่อทางการเงิน หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจ ากัด โดยต้องท าการทดสอบด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับ 
เช่น วิธี10/10  วธิี expected reinsurer deficit  เป็นต้น 

  ข้อ 13 ในกรณีที่เห็นสมควร นายทะเบียนอาจสั่งให้บริษัท  แก้ไขการท าสัญญา
ประกันภัยต่อตามสัญญา การประกันภัยต่อเฉพาะราย 

ข้อ 14 บริษัทจะต้องจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการท าประกันภัย
ต่อ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(1) การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต 
 (ก) การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 
 บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ โดยควรค านึงถึง

อันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ าที่บริษัทยอมรับได้ การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับที่ก ากับดูแลผู้รับ
ประกันภัยต่อ ฐานะความมั่นคง ความรู้ความเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการจ่ายเงิน การให้บริการอ่ืนๆ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ 

 (ข) การลดความเสี่ยงด้านเครดิต 
  บริษัทควรมีเครื่องมือเพ่ือลดความเสี่ยงด้านเครดิต อาทิเช่น การก าหนดให้มีการ
วางหลักทรัพย์ประกันของบริษัทประกันภัยต่อ หรือเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ การก าหนด
เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อในกรณีท่ีผู้รับประกันภัยต่อถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ  
  (ค) การติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ   
      บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการในการติดตามอันดับความน่าเชื่อถือ ฐานะทาง
การเงิน ความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้  
     (ง) การรับและจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ 
      บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ 
การรายงานเงินค้างรับและเงินค้างจ่ายจากผู้รับประกันภัยต่อ การเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการ
เอาประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศฯว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เป็นอย่างน้อย 
      (จ) การคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ 
       บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ โดยควรค านึงถึง 
ประสบการณ์ การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับที่ก ากับดูแลนายหน้าประกันภัยต่อ ความเชี่ยวชาญ 
และการให้บริการ เป็นต้น 
 
 



๖ 

 

     (ฉ) การรับและจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ 
   บริษัทต้องจัดท ากระบวนการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน
ของนายหน้าประกันภัยต่อ หรืออ่ืนๆ ที่บริษัทมอบหมายให้กระท าการแทน (ถ้ามีการใช้บริการ) ทั้งนี้ 
บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศฯว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เป็นอย่างน้อย 
 (2) การควบคุมความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
  (ก) ระดับการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง บริษัทต้องจัดให้มีการท าประกันภัยต่อ โดยยึดหลักการให้มีการกระจายความเสี่ยง และค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีต่อผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (ข) ระดับความเสี่ยงภัยสะสม 
   บริษัทต้องจัดให้มีการจัดการให้ระดับการรับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุดต่อเหตุการณ์ 
(Maximum Event Retention – MER) เป็นไปตามที่บริษัทก าหนดไว้ในกรอบการบริหารการ
ประกันภัยต่อ และในกรณีท่ีมีความแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ จะต้องมีกระบวนการแก้ไขเพ่ือให้กลับสู่
ขีดจ ากัด 
 (3) การควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
    (ก) การท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 

บริษัทต้องจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมั่นใจว่า ข้อก าหนด เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย
ต่อมีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการท าประกันภัยต่อ และจัดให้มี
กระบวนการควบคุมและติดตามการจัดท าสัญญาประกันภัยต่อ    
  ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดท าสลิปประกันภัยต่อให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่สัญญาประกันภัยต่อ
นั้นจะมีผลบังคับ 
  (ข) การจัดท าสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย 

บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย และ
ก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการติดตาม และยืนยันการท าประกันภัยต่อเฉพาะราย
         กรณีที่บริษัทรับความเสี่ยงภัยซึ่งมีความจ าเป็นต้องท าสัญญาประกันภัยต่อ
เฉพาะราย ให้บริษัทจัดหาการเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายให้แล้วเสร็จก่อนที่จะรับความเสี่ยงภัยนั้น 
  (ค) การจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและ
นายหน้าประกันภัยต่อ  

บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลและจัดท ารายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อ และต้อง
สามารถแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้และลูกหนี้จากการประกันภัยต่อได้ 
 (4) การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
  บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการและวิธีการ รวมถึงการติดตามและเร่งรัดการเรียก
คืนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ โดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์
ความเสียหายขนาดใหญ่ ทั้งนี้ในสัญญาประกันภัยต่อควรก าหนดให้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าสินไหม
ทดแทนเรียกคืนทันที (cash call) หลักประกัน (collateral) หรือ เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 
(deposit accounts)  
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          ข้อ 15 บริษัทต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพ่ือรองรับเหตุการณ์
ความเสียหายขนาดใหญ่ หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย การ
จัดหาเงินทุน การจัดการกระแสเงินสดระยะสั้น การเร่งรัดการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนจากการ
ประกันภัยต่อ และหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะต้องปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด 
   ข้อ 16 นายทะเบียนอาจก าหนดให้บริษัทจัดท าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress 
Test) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะราย 
         ข้อ 17 ให้บริษัทน าส่งรายงานกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ (reinsurance 
management framework) และการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการท าประกันภัยต่อให้ส านักงาน 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รอบระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (Reinsurance 
Treaty) มีผลบังคับใช้ โดยรายงานจะต้องประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อ โดยให้ระบุรายชื่อ
ผู้บริหารตามข้อ 6 และหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบตามข้อ 7   
 (2) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมผลการด าเนินงานการจัดท าสัญญาประกันภัยต่อตาม
สัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายในปีที่ผ่านมา พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 
 (3) นโยบายการประกันภัยต่อ 
 (4) สรุปการท าสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาของปีปัจจุบัน และผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมาย
เงินกองทุนของบริษัท  พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ   
 (5) วิธีการควบคุมความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อของ
บริษัท โดยให้อธิบายอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 14 

  ข้อ 18 ให้บริษัทส่งรายงานข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยต่อตามแบบ 
รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่นายทะเบียนประกาศก าหนด  

   ข้อ 19 ให้บริษัทส่งส าเนาสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้งส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ  
ข้อตกลงเพ่ิมเติม (side letter) (ถ้ามี)  เมื่อนายทะเบียนร้องขอ 

  ข้อ 20 นายทะเบียนอาจก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัท
ได้ปฏิบัติตามประกาศในส่วนที่เก่ียวข้องนั้นแล้ว  
 

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 

(นายสมชัย สัจจพงษ์) 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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หมายเหตุ :  เหตุผลที่ปรับปรุงประกาศนี้ เนื่องจากการประกันภัยต่อเป็นการโอนความเสี่ยงด้านการ
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัยต่อ อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อไม่ได้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยไปยังผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ การประกันภัยต่ออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ เช่น ความ
เสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ต้องก ากับดูแลประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือการประกันภัยต่อ  โดยให้
บริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการประกันภัยต่อที่
เหมาะสมกับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การ
ด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 


