การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital)
การประกอบธุรกิจประกันภัยเปนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับความเสีย่ งอยางแทจริง นั่นคือ
บริษัทไดรบั เบี้ยประกันภัย ณ ปจจุบัน โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่บริษทั มีกับผูเอาประกันภัยใน
การยอมรับความเสี่ยงวาจะจายผลประโยชนหรือคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัยในอนาคต
ตามที่ระบุไวในเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับความคุม ครองจากการทํา
สัญญาก็เทากับวามีการโอนความเสี่ยงของตนไปใหแกบริษัทผูรบั ประกันภัย ในขณะที่บริษทั เองก็มี
ความเสี่ยงทั้งในแงของการนําเบี้ยประกันภัยที่ไดรับไปลงทุน แตผลตอบแทนจากการลงทุนต่ํากวาที่
บริษัทคาดหวังไวและความเสี่ยงในแงที่บริษัทตองจายคาสินไหมทดแทนมากกวาจํานวนเงินสํารองที่ตั้ง
ไว ทําใหผลประกอบการที่ไดรับไมสามารถจายภาระผูกพันตามสัญญาได ทําใหสัญญาประกันภัยเปน
สัญญาที่เฉพาะเจาะจงและมีความพิเศษตางจากผลิตภัณฑทางการเงินประเภทอื่นๆ ดังนั้น บริษัท
จําเปนตองดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอตอการเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสะทอนถึงฐานะทาง
การเงินที่มั่นคงของบริษัท และเพื่อคุมครองผูเอาประกันภัยและผูถือหุน ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญในธุรกรรมนี้
เงินกองทุน (Capital) คืออะไร
เงินกองทุน (Capital) คือ สวนที่เกินจากสินทรัพย (Asset) หักดวย หนี้สิน (Liability)
ในงบดุลของบริษัท (Balance Sheet) นั่นคือ
Capital = Asset – Liability
จากสูตรจะเห็นวา หากบริษัทมีหนี้สินมากกวาสินทรัพย เงินกองทุน (Capital) ของ
บริษัทจะติดลบ แตในทางปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น เงินกองทุนของบริษัทจะมีคาเปนศูนย
ไมใชคาติดลบ ซึ่งหมายความวา ผูถือกรมธรรมจะไดรับผลกระทบเนื่องจากเมื่อบริษัทขายสินทรัพยทั้ง
หมดแลวก็ยังไมเพียงพอที่จะจายภาระหนี้สิน ในขณะที่เจาของหรือผูถือหุนก็จะไมไดรับสวนแบงใดๆ
เลยจากการขายสินทรัพยของบริษัท นั่นคือเหตุผลวาทําไมบริษัทตองถือเงินทุนใหมีคาเพียงพออยูเสมอ
Balance sheet
Liability or Reserve
Asset
Capital or Surplus
รูปที่1: แสดงรูปแบบของตารางงบดุล
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นิยามของเงินกองทุน (ตามกรอบของ IAIS)
1. เงินกองทุนสามารถนิยามตามวัตถุประสงคของการกํากับดูแลฐานะทางการเงินของบริษัท
ประกันภัยไดวาเปนเงินกองทุนซึ่งบริษัทถือครอง และมีคุณลักษณะครบทั้ง 4 ประการ
(เงินกองทุนชั้นที่ 1) หรือขาดลักษณะบางประการ (เงินกองทุนชั้นที่ 2)
คุณลักษณะ 4 ประการของเงินกองทุน
1. จะตองเปนแหลงเงินทุนถาวรของบริษัท และจะตองไมมีขอจํากัดในการใช
2. จะตองสามารถนําไปใชรองรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจได
3. จะตองไมบังคับใหบริษัทจายผลตอบแทนใหอยางไมมีเงื่อนไข
4. ในกรณีที่บริษัทตองปดกิจการ ผูเปนเจาของเงินทุนจะตองมีบุริมสิทธิ์ในสินทรัพยของ
บริษัทต่ํากวาบุริมสิทธิข์ องผูถือกรมธรรมและของเจาหนี้รายอื่นๆ
2. เงินกองทุน หมายถึง ผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2
3. เงินกองทุนชั้นที่ 2 สามารถนับรวมเปนเงินกองทุนไดสูงสุดไมเกินขนาดของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ความสําคัญของเงินกองทุน
บริษัทตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับผลขาดทุนหรือความสูญเสียที่ไมไดคาดการณไว
แมวาบริษทั จะมีการตั้งเงินสํารองเพื่อรองรับผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต แตหากเกิด
เหตุการณที่ไมไดคาดไวซึ่งสงผลใหเกิดความสูญเสียขนาดใหญ เงินกองทุนจะมีหนาที่เปนกันชนรองรับ
ความเสียหายของบริษัทในกรณีที่บริษทั มีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น และ/หรือ มีสินทรัพยลดลง
นอกจากนี้ เงินกองทุนยังเปนหลักประกันในความมั่นคงของบริษัท และสรางความมั่นใจ
ใหกับนักลงทุนรวมทั้งบริษทั จัดอันดับความนาเชื่อถือ ดังนั้น เมื่อบริษัทดํารงเงินกองทุนมากเทาไร ก็ยิ่ง
สรางความมั่นใจใหแกผูถือกรมธรรมไดวาบริษัทมีความเขมแข็งทางการเงินและเงินเพียงพอที่จะจาย
ภาระผูกพันในอนาคตได
การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital)
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง คือ จํานวนเงินกองทุนที่บริษทั ควรจะดํารงไวภายใตความเสี่ยง
ที่บริษทั เผชิญในการดําเนินธุรกิจทั้งในดานของประเภทและความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งบริษทั ที่
ดําเนินธุรกิจภายใตสถานการณที่มีความเสี่ยงสูง ก็พึงดํารงเงินกองทุนไวสูงเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผล
ขาดทุนที่ไมไดคาดไวและสรางความมั่นใจวาบริษทั มีความมั่นคงดวย
การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ใหบริษทั ประกันภัยมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได และเทียบ
เคียงไดกับสถาบันการเงินอื่น
2. ใหบริษทั มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทีด่ ี สะทอนตามความเสี่ยงทีแ่ ตละบริษทั มี และดํารง
เงินกองทุนใหเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอยางเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
3. เปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาเมื่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุนลดต่ําลง เพือ่ ที่บริษัท
หรือ ผูกํากับดูแลสามารถดําเนินมาตรการแกไขที่จําเปนไดอยางรวดเร็ว
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การคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
การคํานวณเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง จะตองมีการกําหนดแบบจําลอง (Model) ที่จะใชใน
การคํานวณ มีขอมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได สมมติฐานที่ใชตองมีเหตุผล โดยสอดคลองกับประเภทของ
ความเสี่ยงที่กาํ หนดไว
โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงทีบ่ ริษัทประกันภัยตองเผชิญมักหมายถึงเหตุการณทั้งทีค่ าดไวและ
ไมไดคาดไวซึ่งมีผลกระทบในแงลบตอบริษัท สําหรับบริษัทประกันภัยมักจะประสบกับความเสีย่ ง
3 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment risk)
คือ ความเสี่ยงดานสินทรัพย (Asset risk) ซึ่งเกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมกับการ
บริหารจัดการลงทุนของบริษัท
2. ความเสี่ยงทางดานเทคนิค (Technical risk)
คือ ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Underwriting or liability risk) ซึ่งเกี่ยวของทั้ง
โดยตรงและโดยออมกับเทคนิคและวิธที างคณิตศาสตรประกันภัยของการคํานวณเงิน
สํารองประกันภัยและเบีย้ ประกันภัยของทัง้ บริษัทประกันชีวติ และบริษัทประกันวินาศภัย
3. ความเสี่ยงที่ไมเกี่ยวของกับดานเทคนิค (Non-technical risk)
คือ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational risk) ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
(Liquidity risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดประเภทอยูในความเสี่ยงจากการ
ลงทุนหรือความเสี่ยงทางดานเทคนิคได
อยางไรก็ดี สําหรับความเสีย่ งที่ไมเกี่ยวของกับดานเทคนิคนั้น จะมีความยุงยากในการคํานวณ
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เนื่องจากไมอาจใชขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการคํานวณได ดังนั้น
โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงประเภทนี้จะไมถูกนํามาคํานวณเปนเงินกองทุน
การดํารงเงินกองทุนของประเทศไทยในปจจุบัน
หลักเกณฑในการดํารงเงินกองทุนในปจจุบันของประเทศไทย กําหนดไวดังนี้
บริษัทประกันชีวิต
บริษัทตองดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําเทากับ 50 ลานบาท หรือ 2% ของเงินสํารอง
ประกันภัย แลวแตคาใดจะมากกวา
- เงินสํารองประกันภัยใชวิธกี ารคํานวณแบบ Net Premium Valuation (NPV) ซึ่ง
คํานวณจากอัตรามรณะตามตารางมรณะไทย และอัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณ
อัตราเบี้ยประกันภัย
- การประเมินมูลคาสินทรัพย ใชราคาตามบัญชี (book value) ราคาตามมูลคา
คงเหลือ (amortized value) หรือราคาตลาด (market value) โดยไมมีความสัมพันธ
ระหวางหนี้สนิ และทรัพยสนิ
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บริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทตองดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําเทากับ 30 ลานบาท หรือ 10% ของเบี้ยประกันภัย
สุทธิของปกอน แลวแตคาใดจะมากกวา
- เงินสํารองประกันภัยสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดจากเบี้ยประกันภัย
สุทธิ (Net written premium) ใชวธิ ีการคํานวณแบบวิธีเฉลีย่ รายเดือน (1/24th
system)
- เงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน IBNR ใชวิธีการ Chain Ladder หรือวิธีการที่
ใกลเคียงในระดับสากล แตไมนอยกวารอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม
ทุกประเภทยอนหลัง 12 เดือนจากวันจัดสรร
- การประเมินมูลคาสินทรัพย ใชราคาตลาด (market value) หรือราคาตามบัญชี
(book value) โดยไมมีความสัมพันธระหวางหนี้สินและทรัพยสิน
จะเห็นวาวิธีการคํานวณเงินกองทุนที่ดํารงตามกฎหมายในปจจุบันพิจารณาเฉพาะความเสี่ยง
ดานการประกันภัย (Insurance risk) โดยมิไดคํานึงถึงความเสี่ยงประเภทอื่นๆ ทีบ่ ริษัทเผชิญในการ
ดําเนินธุรกิจ เชน ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตรา
ดอกเบี้ย (Market risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity risk) และความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
(Operational risk)
นอกจากนี้ ยังไมสะทอนถึงการจัดสรรสินทรัพยและการผสมของสินทรัพยในพอรตการลงทุน
ของบริษัท บริษัทสามารถดํารงเงินกองทุนเปนจํานวนเทากันไมวาบริษัทมีความเสี่ยงของพอรตการ
ลงทุนมากนอยเพียงใด ไมมีการพิจารณาใหความสําคัญการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability
Management) ของบริษัท ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ ยังไมสะทอนความ
เสี่ยงของประเภทผลิตภัณฑที่แตกตางกันดวย
การดํารงเงินกองทุนของประเทศไทยในอนาคต
การดํารงเงินกองทุนของประเทศไทยในอนาคตอันใกล พึงไปในแนวทางสากล คือ การดํารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital) โดยการศึกษาตามแนวทางของหลักการมูลคา
ยุติธรรม (Fair value) ทั้งในดานสินทรัพยและหนี้สิน
สําหรับความเสี่ยงที่บริษทั ประกันภัยตองเผชิญพิจารณาไดเปน 5 ประเภท คือ
1. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิด
ความเสียหาย ที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใชในการคํานวณอัตราเบีย้ ประกันภัย
การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับประกันภัย
2. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
ความเสียหายทางการเงินที่เกิดแกบริษัทประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตลาดของสินทรัพยที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหวาง
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ประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ แลวสงผลใหบริษัทเกิดผลขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย และบริษัทมีหนี้สนิ มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยคิดลด
3. ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
ความเสียหายทางการเงินที่เกิดแกบริษัทประกันภัยจากการบิดพลิ้วของ
คูสัญญาไมจายเงินตามภาระผูกพันเต็มจํานวน หรือ ตรงเวลา อาทิ ลูกหนี้เงินกูบดิ พลิ้ว
ลูกหนี้คาเบี้ยประกันบิดพลิว้ บริษทั ประกันภัยตอบิดพลิ้ว
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นจากระบบ (System) ของบริษัทเกิดความขัดของหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน (Internal Procedures) และกระบวนการควบคุมภายใน
(Internal Controls) เกิดความผิดพลาด ลมเหลว หรือความไมเหมาะสมของบุคลากร
5. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการที่บริษัทไมสามารถชําระหนี้สนิ และภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหา
เงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาที่จะยอมรับ
ไดซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัท
ความเสี่ยงใน 3 ประเภทแรก สามารถจัดการดวยการดํารงเงินกองทุนที่เหมาะสม ในขณะที่
ความเสี่ยงใน 2 ประเภทหลังสามารถดูแลดวยการกําหนดใชแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี (Guidance)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการดํารงเงินกองทุน
เมื่อวิธีการดํารงเงินกองทุนในปจจุบันกาวไปสูว ิธีการใหม คือ การดํารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-based Capital) นั้น จะสงผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการทํางานตางๆ ของบริษัท
อาทิ วิธีการประเมินมูลคาของสินทรัพยและหนี้สิน วิธกี ารทางบัญชี บุคลากร และระบบขอมูล
การประเมินมูลคาสินทรัพยตามหลักการของมูลคายุตธิ รรม (Fair value) นั้น จะมีการเปลี่ยน
แปลงการประเมินราคาโดยจากเดิมที่เคยใชราคาตามบัญชี (book value) หรือ ราคาตามมูลคาคงเหลือ
(amortized value) บริษัทจะตองเปลี่ยนมาใชราคาตลาด (market value) ในการประเมินราคา ซึ่งมีการ
ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนตัวแทนของราคายุติธรรมในหลักการสากลเพื่อนํามาใชในการวัดฐานะการเงิน
ประเมินราคาในกิจกรรมทางการเงินตางๆ เชน การแปลงหนี้เปนทุน การควบรวมกิจการ การขาย
กิจการ หรือ การดอยคาของสินทรัพย เปนตน
สําหรับการประเมินมูลคาหนี้สินตามหลักการของมูลคายุติธรรม (Fair value) จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณเงินสํารองประกันภัยที่จากเดิมเปนสูตรการคํานวณตายตัวมาเปนการ
ประมาณคาทีด่ ีที่สุด (Best estimate) โดยสําหรับการประกันชีวติ จะเปลี่ยนจากการคํานวณแบบ Net
Premium Valuation (NPV) มาเปน Gross Premium Valuation (GPV) และสําหรับการประกันวินาศ
ภัยเปลี่ยนมาใชวิธีการที่เปนสากลทางคณิตศาสตรประกันภัย เชน Chain Ladder เปนตน
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การคํานวณเงินสํารองดวยวิธี GPV นั้น เปนการประมาณกระแสเงินสด (Cash flow projection)
ของบริษัท ซึง่ มีการกําหนดสมมติฐานตางๆ ในการคํานวณใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของแตละ
บริษัท บริษทั จําเปนตองมีความพรอมในหลายๆ ดาน กลาวคือ ความเหมาะสมของสมมติฐานทีก่ ําหนด
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ความสมบูรณของขอมูล ระบบปฏิบตั ิการ ระบบการบริหารภายใน และ
บุคลากร
ในขณะที่การคํานวณเงินสํารองของการประกันวินาศภัยซึ่งแตเดิมคํานวณดวยวิธีงายๆ ไม
ซับซอน ก็ตองเปลี่ยนเปนวิธีการที่เปนสากล และตองใชเทคนิคเฉพาะดานทางคณิตศาสตรประกันภัย
มากขึ้น ทําใหบริษัทตองเตรียมตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ทั้งในดานฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการ
และบุคลากร เปนตน
นอกจากนี้ การเปลี่ยนวิธีการดํารงเงินกองทุนอาจจะสงผลกระทบตอการจัดประเภทสินทรัพย
และระบบการลงบัญชี เนื่องจากมีการจัดประเภทของเงินกองทุนเปน เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 รวมทัง้ มีการจํากัดขนาดของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ทั้งนี้ รายงานทางการเงินหรือการลงบัญชีอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย เชน อาจจะตองมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในรายการสินทรัพย อาทิ
ระดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพย ระยะเวลาคงเหลือของหลักทรัพย หรือ หลักทรัพยค้ําประกันของ
เงินใหกูยืม เปนตน
การเตรียมความพรอมสําหรับบริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยควรมีการเตรียมความพรอมโดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการดํารงเงินกองทุน เพื่อเปนการรองรับแนวทางการกํากับในอนาคตที่จะใชการดํารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital) ดังตอไปนี้
1. ความพรอมของทรัพยากรบุคคล ทั้งในดานเทคนิค งานวิเคราะห และการบริหาร โดยตองมี
จํานวนบุคลากรที่เพียงพอกับปริมาณงานที่อาจเพิ่มขึ้นและมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
2. การสื่อสารทั่วทั้งองคกรตั้งแตระดับพนักงานปฏิบัติงาน จนถึงผูบริหารและเจาของกิจการใหมี
ความรูความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน ผลกระทบตอวิธีการดําเนินงาน
แนวความคิดในการพัฒนางาน รวมทั้งผลลัพธจากการทํางาน
3. ควรมีการวางแผนเตรียมพรอมรองรับรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่อาจจะเปลี่ยนไป และควร
พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลใหสอดคลองกับการดําเนินงาน เพื่อใหขอมูลทีน่ ําไปใชมีความ
ถูกตองและนาเชื่อถือ
4. ควรจะเตรียมพรอมในการนําระบบและ software มาใชในการทํางาน โดยเฉพาะในเรื่องของการ
คํานวณเงินสํารองดวยวิธี GPV ซึ่งบริษทั จะตองทํา Cash flow projection และทํา Stress
testing ภายใตสถานการณตางๆ
5. ควรจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อให
บริษัทสามารถรับรูและเขาใจถึงความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ตนมีไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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6. การบริหารหนี้สินและสินทรัพย (Asset Liability Management : ALM) เพื่อใหบริษัทสามารถ
สรางความสมดุลระหวางสินทรัพยและหนีส้ ิน รวมทั้งกระจายความเสีย่ ง (Diversification) ได
อยางมีประสิทธิภาพ
7. ควรเรงสรางบุคคลากรดานการประกันภัย โดยเฉพาะนักคณิตศาสตรประกันภัย เพราะการ
เปลี่ยนวิธีการดํารงเงินกองทุนสงผลใหงานดานคณิตศาสตรประกันภัยมีมากขึ้น และเกิดความ
ตองการนักคณิตศาสตรที่มคี วามชํานาญงานยิ่งขึ้น ดังนั้น อาจจะเปนไปไดวาจํานวนนัก
คณิตศาสตรประกันภัยผูมีความชํานาญในประเทศมีไมเพียงพอกับความตองการ โดยบริษัท
อาจจะตองจางคณิตศาสตรประกันภัยผูมีความชํานาญมาจากตางประเทศซึ่งจะสงผลใหบริษัทมี
คาใชจายเพิ่มมากขึ้น

___________________________________________

