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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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บทที ่4 การจดัการประกนัภัยต่อ                       นช.3 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

4.1  การประกันภัยต่อและแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อ 
4.2  ข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อ 
4.3  การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 

แนวคดิ  
1.  การประกันภัยต่อ เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัย โดยเป็นการกระจาย

ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้องเผชิญอยู่ออกไป และยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจาก 
มหันตภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงต้องสรรหาบริษัทรับประกันภัยต่อที่มั่นคง 
สามารถบริหารความเสี่ยงภัยได้ดี และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของตนมาให้รับประกันภัยที่ตนเอา
ประกันไว้ 

2. บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อก าหนดให้เหมาะสม
กับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท สร้างความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทและส่งผลให้บริษัท
ได้รับก าไรสูงสุด 

3.  ในการเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจากแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการ
ด าเนินงานของตนโดยการประเมินว่ามีสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าที่บริษัทตนรับไว้เองได้มาก
เพียงใด ซึ่งจะใช้ผลจากการประเมินนี้ในการพิจารณาวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการโอนความเสี่ยงภัย
ของบริษัทไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนการเลือกใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีทั้งที่เป็น
บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทยและบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ  จะพิจารณาจาก
นโยบายของบริษัท คุณภาพของบริการและคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของตน 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายการประกันภัยต่อและแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อได้ 
2. อธิบายข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อได้ 
3.  วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
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ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

4-3



 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-3 
 

 
 

 

เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

จากภาพที่ 4.1 แสดงบทบาทของบริษัทประกันชีวิต บริษัทรับประกันภัยต่อ และนายหน้าประกันภัยต่อ
บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะท างานให้ทั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
การน าเสนอบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากบริษัทเอาประกันภัยต่ อ โดยต้อง
พิจารณาตามข้อมูลที่ก าหนดไว้คือ ประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา เงื่อนไขการประกันภัยต่าง  ๆ 
ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ ข้อก าหนดเก่ียวกับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการแจ้งบริษัทรับประกันภัยต่อในกรณีที่
มีภัยขนาดใหญ่ การรับและจ่ายเงินตามงบบัญชีประกันภัยต่อ การประสานงานเจรจาเพื่อติดตามค่าสินไหมมรณกรรม 
เป็นต้น โดยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage) 
 
2. ความส าคญัของบริษทันายหน้าประกนัภัยต่อ มีหลายประการ คือ 

2.1 เป็นผู้ ช่วยประสานงานด้านต่าง ๆ กับบริษัทรับประกันภัยต่อตามความต้องการของบริษัทเอา
ประกันภัยต่อ ซึ่งในบางครั้งอาจต้องติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายจึงท าให้สะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
จัดการ ประหยัดเวลา 

2.2 ให้ข้อมูลของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะเปรียบเทียบในการหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทเอา
ประกันภัยต่อได้และมีโอกาสได้รับข้อเสนอจากบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในบางครั้ง
บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องการท าประกันภัยต่อในภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากหรือภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง
มาก จ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศที่มีความช านาญในการจัดการให้ เช่น บริษัท
นายหน้าประกันภัยต่อใน Lloyd’s of London เพื่อเป็นคนกลางในการติดต่อกับ บริษัทรับประกันภัยต่อรายใหญ่ ๆ 
ที่มีศักยภาพในการรับประกันภัยต่อได้ 

2.3 ให้บริการด้านความรู้ทางเทคนิคต่าง ๆ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถขอรับบริการด้านความรู้เก่ียวกับ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ของธุรกิจประกันภัยและเทคนิคประกันภัยต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ 

2.4 เป็นคนกลางในการติดต่อน าส่งข้อมูลความเสียหายและเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม เมื่อมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรม บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะเป็นคนกลางในการติดต่อน าส่งข้อมูลความเสียหายและ
เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมจากบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละราย และเป็นผู้เจรจาต่อรองในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง
ระหว่างกัน 

อย่างไรก็ดีการใช้บริการจากบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อก็มีข้อจ ากัด คือ 1) ท าให้บริษัทเอาประกันภัยต่อ
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นค่านายหน้าประกันต่อ (Reinsurance Brokerage) ให้กับบริษัท
นายหน้าประกันต่อ 2) ต้องระมัดระวังหากนายหน้าประกันภัยต่อมีความไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจท าให้ข้อมูลทางธุรกิจ
ของบริษัทเอาประกันภัยต่อรั่วไหลได้  
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ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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3. วธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการจัดการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่ลักษณะ

ของภัย นโยบายการประกันภัยต่อของบริษัท ตลอดจนประสบการณ์และความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
โดยทั่วไปวิธีการท าประกันภัยต่อ 2 วิธี คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญา และ 2) การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
รายละเอียดมีดังนี้ 

3.1 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อโดยการตกลงกันระหว่าง
บริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อไว้ล่วงหน้าว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อให้กับ
บริษัทรับประกันภัยต่อ และบริษัทรับประกันภัยต่อจะยอมรับการประกันภัยต่อตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
สัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อโดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงจะรับภัยทุกรายที่
มีการจัดสรรเข้าไปซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญานั้นโดยอัตโนมัติ 

“Treaty” หมายถึง สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Insurer) ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทรับประกัน
ภัยต่อ (Reinsurer) อีกฝ่ายหนึ่ง  

การประกันภัยต่อตามสัญญาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก สามารถลดเวลาและ
ปริมาณงานในการจัดการโดยจะมีการท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขขอบเขต ข้อยกเว้น และ
วงเงินสูงสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ในสัญญา
นั้น ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้นั้น โดยจะมีการท า
สัญญาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตรายสามัญ  สัญญา
ประกันภัยต่อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น 

3.2 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อระหว่างบริษัทเอา
ประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอิสระในการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัย  เหมาะส าหรับภัยที่พิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อทั่วไปหรือภัยขนาดใหญ่มาก ๆ แต่วิธีการประกันภัยต่อเฉพาะรายอาจจะ
ต้องใช้เวลามากถ้าต้องมีการติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อร่วมรับความเสี่ยงภัยต่อ เนื่องจากบริษัท
รับประกันภัยต่อแต่ละรายมีความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ต่างกัน การประกันภัยต่อเฉพาะรายจึง
นิยมท าประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วนการรับประกันภัยต่อที่แน่นอน 

การประกันภัยต่อเฉพาะราย เหมาะที่จะเป็นทางเลือกส าหรับการประกันภัยต่อของภัยที่มีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่บริษัทประกันภัยสามารถจะจัดสรรการประกันภัยต่อเข้าตามสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติได้ 
และเป็นภัยประเภทที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดหรือถูกยกเว้นโดยข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ ซึ่งโดยมากจะ
เป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงมากหรือมีประวัติความเสียหายที่ไม่ค่อยดีนัก ด้วยเหตุนี้ท าให้บริษัทเอาประกันภัยไม่ประสงค์
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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3. วธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการจัดการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่ลักษณะ

ของภัย นโยบายการประกันภัยต่อของบริษัท ตลอดจนประสบการณ์และความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
โดยทั่วไปวิธีการท าประกันภัยต่อ 2 วิธี คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญา และ 2) การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
รายละเอียดมีดังนี้ 

3.1 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อโดยการตกลงกันระหว่าง
บริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อไว้ล่วงหน้าว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อจะเอาประกันภัยต่อให้กับ
บริษัทรับประกันภัยต่อ และบริษัทรับประกันภัยต่อจะยอมรับการประกันภัยต่อตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
สัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อโดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงจะรับภัยทุกรายที่
มีการจัดสรรเข้าไปซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญานั้นโดยอัตโนมัติ 

“Treaty” หมายถึง สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Insurer) ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทรับประกัน
ภัยต่อ (Reinsurer) อีกฝ่ายหนึ่ง  

การประกันภัยต่อตามสัญญาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก สามารถลดเวลาและ
ปริมาณงานในการจัดการโดยจะมีการท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขขอบเขต ข้อยกเว้น และ
วงเงินสูงสุดที่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ในสัญญา
นั้น ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้นั้น โดยจะมีการท า
สัญญาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตรายสามัญ  สัญญา
ประกันภัยต่อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สัญญาประกันภัยต่อประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น 

3.2 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อระหว่างบริษัทเอา
ประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอิสระในการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัย  เหมาะส าหรับภัยที่พิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อทั่วไปหรือภัยขนาดใหญ่มาก ๆ แต่วิธีการประกันภัยต่อเฉพาะรายอาจจะ
ต้องใช้เวลามากถ้าต้องมีการติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อร่วมรับความเสี่ยงภัยต่อ เนื่องจากบริษัท
รับประกันภัยต่อแต่ละรายมีความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ต่างกัน การประกันภัยต่อเฉพาะรายจึง
นิยมท าประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วนการรับประกันภัยต่อที่แน่นอน 

การประกันภัยต่อเฉพาะราย เหมาะที่จะเป็นทางเลือกส าหรับการประกันภัยต่อของภัยที่มีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่บริษัทประกันภัยสามารถจะจัดสรรการประกันภัยต่อเข้าตามสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติได้ 
และเป็นภัยประเภทที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดหรือถูกยกเว้นโดยข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ ซึ่งโดยมากจะ
เป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูงมากหรือมีประวัติความเสียหายที่ไม่ค่อยดีนัก ด้วยเหตุนี้ท าให้บริษัทเอาประกันภัยไม่ประสงค์
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จะจัดสรรเข้าตามสัญญาประกันต่ออัตโนมัติ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับผลการรับประกันภัยของสัญญาประกันต่อ
อัตโนมัติหากเกิดการความเสียหายจากภัยนี้ ในบางครั้งบริษัทเอาประกันภัยต่อยังมองว่าภัยบางประเภทต้องอาศัย
ความรู้หรือความช านาญพิเศษ จึงเลือกท าประกันต่อแบบเฉพาะรายเพื่อที่จะได้รับบริการค าปรึกษาจากบริษัทรับ
ประกันภัยต่อในการพิจารณารับประกันภัย 
 
4. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยต่อของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนดให้
บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance 
Management Strategy) โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตาม
ก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมี หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อ ตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามที่ประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

4.1 วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัทต้องสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยต่อและการ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

4.2 ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม 

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้เหมาะสม
ที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสูงสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัยสุทธิ ควร
ต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้สะท้อนการ
ประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับการสะสม
ของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมีระบบการ
ติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

4.3 ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ        
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4.4 ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 

บริษัทประกันภัยต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้นทุนทางการเงินโดย
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เปรียบเทียบสถานะสภาพคล่อง ทรรศนะที่มีผลต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ และการประมาณการการรับ
ประกันภัย ทั้งนี้กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
เงินกองทุน โดยต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ 

 

 
 

ภาพที ่4.2 กระบวนการจดัท ากลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยต่อ 
ที่มา:  แนวการปฏิบัติในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อส าหรับบริษัทประกันชีวิต ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต ปี 2555. 
 
3. การประกนัภัยต่อกบับริษทัรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 

การประกันภัยต่อสามารถตกลงท าสัญญาได้ทั้งกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศและบริษัทรับประกันภัย
ต่อในต่างประเทศ โดยหากเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) กรณีสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับ 4 ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.1 ได้
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเอาประกันภัยต่อเป็นส าคัญ 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

4-7



 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-7 
 

 
 

 

เปรียบเทียบสถานะสภาพคล่อง ทรรศนะท่ีมีผลต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ และการประมาณการการรับ
ประกันภัย ทั้งนี้กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
เงินกองทุน โดยต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ 

 

 
 

ภาพที ่4.2 กระบวนการจดัท ากลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยต่อ 
ที่มา:  แนวการปฏิบัติในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อส าหรับบริษัทประกันชีวิต ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต ปี 2555. 
 
3. การประกนัภัยต่อกบับริษทัรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 

การประกันภัยต่อสามารถตกลงท าสัญญาได้ทั้งกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศและบริษัทรับประกันภัย
ต่อในต่างประเทศ โดยหากเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) กรณีสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับ 4 ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.1 ได้
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเอาประกันภัยต่อเป็นส าคัญ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2) กรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอาประกัน
ต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.1 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่4.1 สัดส่วนเบีย้ประกนัภยัต่อตามระดบัความเส่ียงและอนัดบัความน่าเช่ือถอื 

 

ระดบัความ
เส่ียง 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ  
ณ วนัทีท่ าสัญญาประกนัภัยต่อ 

อตัราส่วนของเบีย้ประกนัภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบีย้ประกนัภัย

ต่อต่างประเทศทั้งส้ิน 
  

S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 
1  AAA  Aaa  AAA  A++  

2 
 AA+  Aa1  AA+   

 
         ไม่จ ากดั 

 AA  Aa2  AA  A+ 
 AA-  Aa3  AA-  

3 
 A+  A1  A+ 

 A 
 A- 

  A  A2  A 
 A-  A3  A- 

4 
 BBB+  Baa1  BBB+ 

 B++ 
 B+ 

 
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ  BBB  Baa2  BBB 

 BBB-  Baa3  BBB- 
 
หมายเหตุ: สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะต้องเป็นสถาบันที่ คปภ. ยอมรับ 
ที่มา:  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการ

ประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 
 
ในกรณีผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าหนึ่งอันดับให้ใช้เกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
1. กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสองอันดับที่แตกต่างกัน ให้

ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
2. กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าสองอันดับที่

แตกต่างกัน ให้น าอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสองอันดับแรกมาเทียบและใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.2  
ข้อก าหนดทีส่ าคญัในสัญญาประกนัภัยต่อ 
 

 
ในสัญญาประกันภัยต่อที่จัดท าโดยบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละรายอาจจะมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันแต่

โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเปน็ส่วนของเงื่อนไขทั่วไป (General Condition) และเงื่อนไขพิเศษ (Special Condition) ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขโดยละเอียดต่อเนื่องจากข้อก าหนดในเงื่อนไขทั่วไป จึงสรุปข้อก าหนดที่ส าคัญในส่วนของ
เงือ่นไขทั่วไปในสัญญาประกนัภัยต่อ ดังนี้ 
 
1. ภัยทีใ่ห้รับประกนัภัยต่อ (Scope)  

ข้อก าหนดนี้ระบุชื่อภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รายละเอียดที่ส าคัญของภัยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อตกลงเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 
2. สัดส่วนความรับผดิชอบของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Participation of Reinsurer) 

ข้อก าหนดนี้เป็นส่วนที่แสดงสัดสว่นของจ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทรับประกันภัย
ต่อตกลงเอาประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อ 

 
3. สัดส่วนทีบ่ริษทัเอาประกนัภัยต่อเกบ็ไว้เอง (Retention of Ceding Company) 

เป็นข้อก าหนดแสดงถึงสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อเก็บไว้
เองไม่เอาประกันภัยต่อ 

 
4. ความรับผดิของของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Liability of Reinsurer) 

ข้อก าหนดที่ระบุความรับผิดของบริษัทรับประกันภัยต่อโดยจะระบุเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อของภัย 
แต่ละประเภท หากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะเอาประกันภัยต่อในจ านวนที่สงูกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้ บริษัท
รับประกันภัยต่อจะต้องพิจารณาด้วยวิธีการประกันต่อเฉพาะราย 
 
5. รายงานข้อมูลการเอาประกนัภัย (Cession Advices and Lapse Advices) 

ข้อก าหนดนี้ระบุถึงรายละเอียดของงบบัญชีประกันภัยต่อหรือทะเบียนการเอาประกันภัยต่อ (Bordereaux) 
ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท าส่งให้บริษัทรับประกันภัยต่อ รายละเอียดนี้รวมถึงข้อมูลการเอาประกันภัยต่อ การ
เปลี่ยนสถานะกรมธรรม์ และค่าสินไหมมรณกรรมทดแทน ที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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เร่ืองที ่4.2  
ข้อก าหนดทีส่ าคญัในสัญญาประกนัภัยต่อ 
 

 
ในสัญญาประกันภัยต่อที่จัดท าโดยบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละรายอาจจะมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันแต่

โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเปน็ส่วนของเงื่อนไขทั่วไป (General Condition) และเงื่อนไขพิเศษ (Special Condition) ซึ่งจะ
เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขโดยละเอียดต่อเนื่องจากข้อก าหนดในเงื่อนไขทั่วไป จึงสรุปข้อก าหนดที่ส าคัญในส่วนของ
เงือ่นไขทั่วไปในสัญญาประกนัภัยต่อ ดังนี้ 
 
1. ภัยทีใ่ห้รับประกนัภัยต่อ (Scope)  

ข้อก าหนดนี้ระบุชื่อภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รายละเอียดที่ส าคัญของภัยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อตกลงเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 
2. สัดส่วนความรับผดิชอบของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Participation of Reinsurer) 

ข้อก าหนดนี้เป็นส่วนที่แสดงสัดสว่นของจ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทรับประกันภัย
ต่อตกลงเอาประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อ 

 
3. สัดส่วนทีบ่ริษทัเอาประกนัภัยต่อเกบ็ไว้เอง (Retention of Ceding Company) 

เป็นข้อก าหนดแสดงถึงสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อเก็บไว้
เองไม่เอาประกันภัยต่อ 

 
4. ความรับผดิของของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Liability of Reinsurer) 

ข้อก าหนดที่ระบุความรับผิดของบริษัทรับประกันภัยต่อโดยจะระบุเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อของภัย 
แต่ละประเภท หากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะเอาประกันภัยต่อในจ านวนที่สงูกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้ บริษัท
รับประกันภัยต่อจะต้องพิจารณาด้วยวิธีการประกันต่อเฉพาะราย 
 
5. รายงานข้อมูลการเอาประกนัภัย (Cession Advices and Lapse Advices) 

ข้อก าหนดนี้ระบุถึงรายละเอียดของงบบัญชีประกันภัยต่อหรือทะเบียนการเอาประกันภัยต่อ (Bordereaux) 
ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท าส่งให้บริษัทรับประกันภัยต่อ รายละเอียดนี้รวมถึงข้อมูลการเอาประกันภัยต่อ การ
เปลี่ยนสถานะกรมธรรม์ และค่าสินไหมมรณกรรมทดแทน ที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ 
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6. เบีย้ประกนัภัยต่อตามสัญญา (Reinsurance Premium) 
ข้อก าหนดนี้ระบุให้บริษัทเอาประกันภัยต่อช าระเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อตามข้อตกลง

ของภัยแต่ละประเภท ตลอดจนเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษตามผลการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่จะอ้างถึง
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยของเอกสารแนบท้ายสัญญา 

 
7. ค่าบ าเหน็จประกนัภัยต่อ (Reinsurance Commission) 

ข้อก าหนดที่ระบุว่าบริษัทรับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อตามอัตราที่ตกลงกันไว้ให้แก่บริษัท
เอาประกันภัยต่อ โดยก าหนดเป็นร้อยละของเบี้ยประกันภัย (Gross Premium) ซึ่งอาจจะเป็นแบบร้อยละที่แน่นอน 
(Flat Percentage) หรือแบบอัตราแปรผันตามความเสียหายหรือค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปีรับประกันภัย
ต่อ (Sliding Scale) โดยจะมีการก าหนดขั้นสูงสุดและขั้นต่ าสุดไว้  

ในบางครั้งบริษัทรับประกันภัยต่ออาจออกข้อเสนอให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อในลักษณะอัตราเบี้ย
ประกันภัยต่อสุทธิ จึงท าให้ไม่มีค่าบ าเหน็จการประกันภัยต่อก็ได้ 
 
8. ค่าบ าเหน็จก าไร หรือส่วนแบ่งผลก าไรจากการรับประกนั (Profit Commission)  

ข้อก าหนดนี้ระบุค่าบ าเหน็จก าไรที่บริษัทรับประกันภัยต่อจะค านวณให้เมื่อสิ้นปีปฏิทิน หากบริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถบริหารสัญญาประกันภัยต่อจนมีก าไรตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ บริษัทรับประกันภัยต่อจะคืนก าไร
ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ โดยจะมีวิธีการค านวณระบุไว้ 
 
9. ค่าสินไหมมรณกรรมและค่าสินไหมทดแทน (Claims) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าที่ของบริษัทรับประกันภัยต่อถึงความรับผิดชอบในสัดส่วนของค่าสินไหมมรณกรรม
และค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงในสัญญา รวมถึงการร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบที่
ก าหนดไว้ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเจรจาจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ต่ ากว่าจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ตกลงไว้ บริษัทรับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบในสัดส่วนที่ลดลงเช่นกัน 

โดยทั่วไปบริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบ หากมีการเรียกร้องค่าสินไหม
มรณกรรมที่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ บริษัทรับประกันภัยต่อมี
สิทธิร่วมในการจัดการสินไหมหากบริษัทรับประกันภัยต่อประสงค์จะใช้สิทธินั้น  
 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมจากการประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance Claims) โดยการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของความเสียหายหรือค่าสินไหมมรณกรรมที่คาดว่า
จะต้องรับผิดชอบเพื่อให้โอกาสแก่บริษัทรับประกันภัยต่อได้ร่วมตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตหรือความเสียหาย
นั้น ๆ บริษัทรับประกันภัยต่อจะร้องขอรายงานตรวจสอบการเสียชีวิตหรือความเสียหายนั้น ๆ เอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อ
แสดงสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมตามสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้กับบริษัทประกันชีวิต พร้อมเอกสารส าคัญทางกฎหมายที่
เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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 ในกรณีที่ เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อ อัตโนมัติแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty Reinsurance Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะจัดท ารายงานค่าสินไหมมรณกรรมเพื่อหัก
กลบลบหนี้กับเบี้ยประกันภัยต่อที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อในกรณีที่เป็นค่าสินไหมมรณกรรมตาม
สัญญาอัตโนมัติ โดยจะส่งรายงานเป็นรายไตรมาส แต่ถ้าหากเป็นค่าสินไหมมรณกรรมรายใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินค่า
สินไหมที่บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเรียกจากบริษัทรับประกันภัยต่อเกินเงินจ านวนหนึ่งที่ได้มีการตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่า วงเงินสินไหมเร่งด่วน (Cash Call Limit) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บริษัท
รับประกันภัยต่อชดใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอจนกระทั่ งถึงสิ้นไตรมาสนั้น แต่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องส่ง
รายละเอียดเก่ียวกับค่าสินไหมมรณกรรมรายนั้นไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อด้วย 
 ส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional 
Treaty Reinsurance Claims หรือ Excess of Loss Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่จัดท ารายงานถึง
รายการค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นในความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ตนได้รับผิดชอบว่า มีจ านวนเงินค่าสินไหม
มรณกรรมรวมที่เกิดจากภัยในเหตุการณ์เดียวกันเกินกว่าจ านวนที่ตกลงกันไว้ (Excess Point) ที่บริษัทเอาประกันภัย
ต่อต้องรับผิดชอบเอง โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อจะส่งรายงานแจ้งค่าสินไหมมรณกรรมรายการนี้ให้บริษัทรับประกัน
ภัยต่อทราบ ต้องให้รายละเอียดให้ครบถ้วนเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของค่าสินไหมมรณกรรม
ที่เกิดจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม สึนามิ (Tsunami) เป็นต้น 

ในบางคร้ังอาจพบเหตุการณ์ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อในฐานะบริษัทรับประกันภัยได้พิจารณาจ่ายค่าสินไหม
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมแก่ภัยซึ่งไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเหตุผลด้านการตลาดหรือเหตุผลเฉพาะของบริษัทเอง ซึ่งเรียกว่าการจ่ายสินไหม
กรุณา (Ex Gratia Payment) ซึ่งโดยหลักการแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อไม่จ าเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่า
สินไหมมรณกรรมดังกล่าว เว้นแต่ได้มีการตกลงเงื่อนไขในลักษณะนีใ้นสัญญาประกันภัยต่ออย่างชดัเจนตั้งแต่ต้นถึงการ
ให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมกรุณาได้ตามดุลพินิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อภายใน
วงเงินจ านวนหนึ่งโดยอัตโนมัติ หากเกินกว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องเจรจาขอให้บริษัท
รับประกันภัยต่อให้ความเห็นชอบร่วมชดใช้ค่าสินไหมกรุณานี้เป็นคร้ัง ๆ  

 
10. การด ารงเงนิส ารองเบีย้ประกนัภัย (Premium Reserve) 

ข้อก าหนดนี้ระบุเงื่อนไขซึ่งบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเก็บเบี้ยประกันภัยต่อไว้ได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงิน
ส ารองไว้จ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ปกติจะเป็นการค านวณในสัดส่วนเดียวกับเงินส ารองของเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ หรือเป็นสัดส่วนในแต่ละไตรมาส ซึ่งระบุถึงสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อที่
จะต้องเก็บไว้โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อวิธีการค านวณเงินส ารอง ระยะเวลาที่จ านวนเงินนี้จะถูกคืนให้แก่บริษัท
รับประกันภัยต่ออัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อส าหรับเงินส ารองที่ด ารง
ไว้นี้ ซึ่งจะต้องจ่ายคืนพร้อมเงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ด ารงไว้ 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 ในกรณีที่ เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อ อัตโนมัติแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty Reinsurance Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะจัดท ารายงานค่าสินไหมมรณกรรมเพื่อหัก
กลบลบหนี้กับเบี้ยประกันภัยต่อที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อในกรณีที่เป็นค่าสินไหมมรณกรรมตาม
สัญญาอัตโนมัติ โดยจะส่งรายงานเป็นรายไตรมาส แต่ถ้าหากเป็นค่าสินไหมมรณกรรมรายใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินค่า
สินไหมที่บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเรียกจากบริษัทรับประกันภัยต่อเกินเงินจ านวนหนึ่งที่ได้มีการตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่า วงเงินสินไหมเร่งด่วน (Cash Call Limit) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บริษัท
รับประกันภัยต่อชดใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอจนกระทั่ งถึงสิ้นไตรมาสนั้น แต่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องส่ง
รายละเอียดเก่ียวกับค่าสินไหมมรณกรรมรายนั้นไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อด้วย 
 ส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional 
Treaty Reinsurance Claims หรือ Excess of Loss Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่จัดท ารายงานถึง
รายการค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นในความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ตนได้รับผิดชอบว่า มีจ านวนเงินค่าสินไหม
มรณกรรมรวมที่เกิดจากภัยในเหตุการณ์เดียวกันเกินกว่าจ านวนที่ตกลงกันไว้ (Excess Point) ที่บริษัทเอาประกันภัย
ต่อต้องรับผิดชอบเอง โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อจะส่งรายงานแจ้งค่าสินไหมมรณกรรมรายการนี้ให้บริษัทรับประกัน
ภัยต่อทราบ ต้องให้รายละเอียดให้ครบถ้วนเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของค่าสินไหมมรณกรรม
ที่เกิดจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม สึนามิ (Tsunami) เป็นต้น 

ในบางคร้ังอาจพบเหตุการณ์ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อในฐานะบริษัทรับประกันภัยได้พิจารณาจ่ายค่าสินไหม
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมแก่ภัยซึ่งไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเหตุผลด้านการตลาดหรือเหตุผลเฉพาะของบริษัทเอง ซึ่งเรียกว่าการจ่ายสินไหม
กรุณา (Ex Gratia Payment) ซึ่งโดยหลักการแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อไม่จ าเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่า
สินไหมมรณกรรมดังกล่าว เว้นแต่ได้มีการตกลงเงื่อนไขในลักษณะนีใ้นสัญญาประกันภัยต่ออย่างชดัเจนตั้งแต่ต้นถึงการ
ให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมกรุณาได้ตามดุลพินิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อภายใน
วงเงินจ านวนหนึ่งโดยอัตโนมัติ หากเกินกว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องเจรจาขอให้บริษัท
รับประกันภัยต่อให้ความเห็นชอบร่วมชดใช้ค่าสินไหมกรุณานี้เป็นคร้ัง ๆ  

 
10. การด ารงเงนิส ารองเบีย้ประกนัภัย (Premium Reserve) 

ข้อก าหนดนี้ระบุเงื่อนไขซึ่งบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเก็บเบี้ยประกันภัยต่อไว้ได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงิน
ส ารองไว้จ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ปกติจะเป็นการค านวณในสัดส่วนเดียวกับเงินส ารองของเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ หรือเป็นสัดส่วนในแต่ละไตรมาส ซึ่งระบุถึงสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อที่
จะต้องเก็บไว้โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อวิธีการค านวณเงินส ารอง ระยะเวลาที่จ านวนเงินนี้จะถูกคืนให้แก่บริษัท
รับประกันภัยต่ออัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อส าหรับเงินส ารองที่ด ารง
ไว้นี้ ซึ่งจะต้องจ่ายคืนพร้อมเงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ด ารงไว้ 
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11. การปฏิบัตติาม (Follow of the Fortune) 
ข้อก าหนดนี้เป็นการระบุว่า ในทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อนี้ บริษัทรับประกันภัยต่อ

ต้องยอมรับการปฏิบัติของบริษัทเอาประกันภัยต่อ 
ข้อก าหนดดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อว่า บริษัทรับประกันภัยต่อจะชดใช้ค่า

สินไหมมรณกรรมให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อหากบริษัทเอาประกันภัยต่อได้ชดใช้ค่าสินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่
ได้เอาประกันภัยต่อไว้ให้แก่บริษัทเอาประกันภัยไปแล้ว แม้ว่าในกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยและ
บริษัทเอาประกันภัยต่อเก่ียวกับขอบเขตความคุ้มครอง และมีการน าข้อพิพาทนั้นไปฟ้องร้องเป็นคดีในศาล ซึ่งบริษัท
รับประกันภัยต่อจะยินยอมชดใช้ให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ หากศาลตัดสินให้ผู้เอาประกันภัยชนะคดีและบริษัทเอา
ประกันภัยต่อต้องชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามส่วนของตนด้วย 

 
12. บัญชีประกนัภัยต่อ (Account) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดท าบัญชีประกันภัยต่อที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องส่งให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ซึ่งระบุถึงความถี่ของการท างบบัญชีประกันภัยต่อ ก าหนดเวลาที่ต้องส่งมอบ และระยะเวลาการยืนยันงบบัญชี เช่น 
จัดท าเป็นรายไตรมาส ก าหนดระยะเวลาที่ต้องส่งมอบงบบัญชีประกันภัยต่อ ภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นไตรมาส 
ระยะเวลาการยืนยันงบบัญชีประกันภัยต่อภายใน 2 สัปดาห์ เป็นต้น 

 
13. การหักกลบลบหนีท้างบัญชี (Set off) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการหักกลบลบหนี้ทางบัญชีนี้ใช้เป็นปกติในการช าระรายการทางบัญชีของการประกันภัย
ต่อ เช่น เบี้ยประกันภัยต่อ ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ ค่าบ าเหน็จก าไร ค่าสินไหมมรณกรรม เงินส ารองประกันภัยต่อ 
เป็นต้น เม่ือบริษัทรับประกันภัยต่อต้องช าระรายการทางบัญชีใด ๆ ตามข้อตกลงให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัท
รับประกันภัยต่อสามารถหักลดจากเบี้ยประกันภัยต่อที่ตนจะต้องได้รับในช่วงเวลาเดียวกันได้ รวมถึงหากกรณีที่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดล้มละลายหรือขาดสภาพคล่อง ฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้สามารถหักลดจากส่วนของรายการที่ตน
ต้องช าระให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

 
14. การตรวจสอบ (Reinsurer’s Right of Inspection) 

ข้อก าหนดที่ระบุถึงสิทธิที่บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวข้องกับภัยที่เอาประกันภัย
ต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อนี้  โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยบริษัท          
รับประกันภัยต่อจะต้องแจ้งล่วงหน้าถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิการตรวจสอบนี้ ซึ่งปกติต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์หรือหากกรณีเร่งด่วนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยสิทธิ์นี้ยังคงอยู่เมื่อมีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากงาน
ภายใต้สัญญานี้ แม้ว่าจะเป็นการขอตรวจสอบภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกแล้วก็ตาม 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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15. ความผดิพลาดและไม่ครบถ้วน (Errors and Omissions) 
ข้อก าหนดเก่ียวกับความผิดพลาดที่ไม่ได้มีเจตนาของคู่สัญญา ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือการละเลยใน

การท างานเพราะไม่ได้สังเกตหรือเผลอเลอโดยไม่มีเจตนาจะกระท าผิดพลาด บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องแก้ไข
ในทันทีที่พบ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบถึงเหตุการณ์นั้นโดยทันทีด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่าง
คู่สัญญาว่าไม่ได้มีเจตนาท าผิดสัญญา 
 
16. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

ข้อก าหนดนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ตัดสินข้อพิพาทความขัดแย้งจากการประกันภัยต่อตามสัญญา โดยที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงกันที่จะน าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการท าประกันภัยต่อตามสัญญานี้เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ ตัดสินชี้ขาด แต่ละฝ่ายมีสิทธิ ในการแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการ จ านวนหนึ่ งคน และ
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนจะคัดเลือกประธานอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในข้อพิพาท
ที่มีนั้น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการคัดเลือกไว้ ในการพิจารณาข้อพิพาททั้งสองฝ่ายจะน าหลักฐานที่
เก่ียวข้องส่งให้ประธานอนุญาโตตุลาการพิจารณาเพื่อตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนัน้ ค าตัดสินต้องเป็นลายลกัษณ์อักษร และ
มีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย ค าตัดสินจะรวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการด าเนินการของคณะ
อนุญาโตตุลาการด้วย เมื่อมีการตัดสินแล้วหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการ อีกฝ่ายหนึ่งสามารถ
ฟ้องคดีขออ านาจศาลมาบังคับได้ 

 
17. วนัเร่ิมคุ้มครองและวนัยกเลกิสัญญา (Commencement and Termination) 
 ข้อก าหนดเก่ียวกับวันเร่ิมคุ้มครองของสัญญาและเงื่อนไขในการสิ้นสุดของสัญญา การขอยกเลิกสัญญาต้องมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา โดยปกติจะใช้วันสิ้นสุดของสัญญาเป็นวันที่ 31 ธันวาคม
ของปี นอกจากนี้ยังระบุเงื่อนไขกรณีหากบริษัทคู่สัญญาเกิดความไม่มั่นคงทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ คู่สัญญาอีกฝ่าย
มีสิทธิในการแจ้งยกเลิกสัญญาได้ทันที แต่ฝ่ายที่ต้องการแจ้งยกเลิกสัญญาจะต้องส่งเอกสารเป็นทางการให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  
 
18. การต่อเนื่องของการประกนัภัยต่อหลงัจากยกเลกิสัญญา (Portfolio Rrun Off) 

เป็นข้อก าหนดต่อเนื่องจากการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ว่า หลังจากการยกเลิกสัญญาแล้ว บริษัทรับประกันภัย
ต่อยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ก่อนยกเลิกสัญญาจนกว่าจะครบอายุ
กรมธรรม์ (Until Natural Expired)  

อย่างไรก็ดีหากเป็นการขอยกเลิกสัญญาด้วยเหตุของความไม่มั่นคงทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญา
ฝ่ายที่ขอยกเลิกสามารถแจ้งยกเลิกการเอาประกันภัยต่อกรมธรรม์ทั้งหมดได้ทันที ด้วยอาจไม่มั่นใจถึงความสามารถใน
การช าระค่าสินไหมมรณกรรมในอนาคตของอีกฝ่าย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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15. ความผดิพลาดและไม่ครบถ้วน (Errors and Omissions) 
ข้อก าหนดเก่ียวกับความผิดพลาดที่ไม่ได้มีเจตนาของคู่สัญญา ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือการละเลยใน

การท างานเพราะไม่ได้สังเกตหรือเผลอเลอโดยไม่มีเจตนาจะกระท าผิดพลาด บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องแก้ไข
ในทันทีที่พบ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบถึงเหตุการณ์นั้นโดยทันทีด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่าง
คู่สัญญาว่าไม่ได้มีเจตนาท าผิดสัญญา 
 
16. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

ข้อก าหนดนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ตัดสินข้อพิพาทความขัดแย้งจากการประกันภัยต่อตามสัญญา โดยที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงกันที่จะน าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการท าประกันภัยต่อตามสัญญานี้เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ ตัดสินชี้ขาด แต่ละฝ่ายมีสิทธิ ในการแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการ จ านวนหนึ่ งคน และ
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนจะคัดเลือกประธานอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในข้อพิพาท
ที่มีนั้น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการคัดเลือกไว้ ในการพิจารณาข้อพิพาททั้งสองฝ่ายจะน าหลักฐานที่
เก่ียวข้องส่งให้ประธานอนุญาโตตุลาการพิจารณาเพื่อตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนัน้ ค าตัดสินต้องเป็นลายลกัษณ์อักษร และ
มีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย ค าตัดสินจะรวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการด าเนินการของคณะ
อนุญาโตตุลาการด้วย เมื่อมีการตัดสินแล้วหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการ อีกฝ่ายหนึ่งสามารถ
ฟ้องคดีขออ านาจศาลมาบังคับได้ 

 
17. วนัเร่ิมคุ้มครองและวนัยกเลกิสัญญา (Commencement and Termination) 
 ข้อก าหนดเก่ียวกับวันเร่ิมคุ้มครองของสัญญาและเงื่อนไขในการสิ้นสุดของสัญญา การขอยกเลิกสัญญาต้องมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา โดยปกติจะใช้วันสิ้นสุดของสัญญาเป็นวันที่ 31 ธันวาคม
ของปี นอกจากนี้ยังระบุเงื่อนไขกรณีหากบริษัทคู่สัญญาเกิดความไม่มั่นคงทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ คู่สัญญาอีกฝ่าย
มีสิทธิในการแจ้งยกเลิกสัญญาได้ทันที แต่ฝ่ายที่ต้องการแจ้งยกเลิกสัญญาจะต้องส่งเอกสารเป็นทางการให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  
 
18. การต่อเนื่องของการประกนัภัยต่อหลงัจากยกเลกิสัญญา (Portfolio Rrun Off) 

เป็นข้อก าหนดต่อเนื่องจากการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ว่า หลังจากการยกเลิกสัญญาแล้ว บริษัทรับประกันภัย
ต่อยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ก่อนยกเลิกสัญญาจนกว่าจะครบอายุ
กรมธรรม์ (Until Natural Expired)  

อย่างไรก็ดีหากเป็นการขอยกเลิกสัญญาด้วยเหตุของความไม่มั่นคงทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญา
ฝ่ายที่ขอยกเลิกสามารถแจ้งยกเลิกการเอาประกันภัยต่อกรมธรรม์ทั้งหมดได้ทันที ด้วยอาจไม่มั่นใจถึงความสามารถใน
การช าระค่าสินไหมมรณกรรมในอนาคตของอีกฝ่าย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

นอกจากข้อก าหนดข้างต้น ในสัญญาประกันภัยต่อยังมีส่วนแนบท้ายของสัญญาด้วย (Annex) ซึ่งโดยทั่วไป
จะประกอบด้วย ความหมายของความคุ้มครองต่าง ๆ ที่เอาประกันภัยต่อตามสัญญา รายละเอียดเงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ เกณฑ์การพิจารณารับประกันรวมถึงตารางตรวจสุขภาพตามอายุและวงเงินเอาประกันภัย 
รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาด้านการเงิน ตารางชั้นอาชีพ และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยต่อของ         
แต่ละความคุ้มครอง 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.3  
การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธีิการประกนัภัยต่อ 
และบริษัทรับประกนัภัยต่อ 

 
 
บริษัทประกันชีวิตที่มีความต้องการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อจะท าการ

วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อโดยมีแนวทางดังนี้ 
 

1. การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจากแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการ

ด าเนินงานของตนโดยการประเมินว่ามีสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าที่บริษัทตนรับไว้เองได้มากเพียงใด จากนั้น
จะใช้ผลจากการประเมินนี้ในการพิจารณาวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัท
รับประกันภัยต่อ นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิตยังพิจารณาจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงและผลก าไรจากการด าเนินงาน 

 
2. การวเิคราะห์และเลอืกสรรบริษทัรับประกนัภัยต่อ 

ในตลาดประกันภัยมีบริษัทรับประกันภัยต่อที่เปิดให้บริการจ านวนมาก มีทั้งที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อใน
ประเทศไทยและบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถเลือกใช้บริการได้ตามนโยบายของ
บริษัท โดยทั่วไปจะมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกันดังนี้ 
 2.1 เหตุผลของการท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurer) มีหลาย
ประการ คือ 

 1) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี 
 2) การติดต่อภายในประเทศจะช่วยประหยัดเวลาในการท างานร่วมกันและสามารถสื่อสารด้วยภาษา

เดียวกัน ได้รับค าตอบรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องแปลเอกสาร มีความเข้าใจในธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างเร่ืองเวลา 
 3) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจตลาดของคนไทย มีข้อมูลของตลาดที่จะเปรียบเทียบ

และสามารถน าเสนอเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อได้ 
 4) จากการสื่อสารที่สะดวกท าให้บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศสามารถให้บริการที่รวดเร็ว ส่งผลให้

บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถให้บริการผู้เอาประกันภัยและคู่ค้าทางธุรกิจได้รวดเร็วเช่นกันจึงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทเอาประกันภัยต่อ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.3  
การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธีิการประกนัภัยต่อ 
และบริษัทรับประกนัภัยต่อ 

 
 
บริษัทประกันชีวิตที่มีความต้องการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อจะท าการ

วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อโดยมีแนวทางดังนี้ 
 

1. การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจากแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการ

ด าเนินงานของตนโดยการประเมินว่ามีสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าที่บริษัทตนรับไว้เองได้มากเพียงใด จากนั้น
จะใช้ผลจากการประเมินนี้ในการพิจารณาวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัท
รับประกันภัยต่อ นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิตยังพิจารณาจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงและผลก าไรจากการด าเนินงาน 

 
2. การวเิคราะห์และเลอืกสรรบริษทัรับประกนัภัยต่อ 

ในตลาดประกันภัยมีบริษัทรับประกันภัยต่อที่เปิดให้บริการจ านวนมาก มีทั้งที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อใน
ประเทศไทยและบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถเลือกใช้บริการได้ตามนโยบายของ
บริษัท โดยทั่วไปจะมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกันดังนี้ 
 2.1 เหตุผลของการท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurer) มีหลาย
ประการ คือ 

 1) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี 
 2) การติดต่อภายในประเทศจะช่วยประหยัดเวลาในการท างานร่วมกันและสามารถสื่อสารด้วยภาษา

เดียวกัน ได้รับค าตอบรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องแปลเอกสาร มีความเข้าใจในธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างเร่ืองเวลา 
 3) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจตลาดของคนไทย มีข้อมูลของตลาดที่จะเปรียบเทียบ

และสามารถน าเสนอเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อได้ 
 4) จากการสื่อสารที่สะดวกท าให้บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศสามารถให้บริการที่รวดเร็ว ส่งผลให้

บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถให้บริการผู้เอาประกันภัยและคู่ค้าทางธุรกิจได้รวดเร็วเช่นกันจึงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทเอาประกันภัยต่อ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 5) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศสามารถให้บริการด้านความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้านตามความ
ต้องการและแนวโน้มของตลาดด้วยความเข้าใจ 

2.2 เหตุผลของการเลือกท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ (International 
Reinsurer) มีหลายประการ คือ 

 1) เป็นนโยบายของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่จะต้องใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อแห่งเดียวกับบริษัท
แม่ในต่างประเทศ 

 2) ภัยที่ต้องการเอาประกันภัยต่อมีความสลับซับซ้อนมากหรือเป็นความเสี่ยงใหม่ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
ค าแนะน าหรืออัตราเบี้ยประกันภัยต่อของภัยนั้นจากบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทรับประกัน
ภัยต่อในต่างประเทศเคยมีประสบการณ์และมีความช านาญด้านเทคนิค 

 3) เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก จึงจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคง
ในด้านสถานะการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตน 
 2.3 ปัจจยัที่บริษทัเอาประกนัภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษทัรับประกนัภัยต่อ มีดังนี้ 

 1) บริษัทรับประกันภัยต่อควรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ 
อีกทั้งควรมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทเอาประกันภัยต่อ โดยปกติแล้วในบริษัทรับประกันภัย
ต่อจะส่งเอกสารเพื่อให้ข้อมูลด้านสถานะทางการเงินอย่างเป็นทางการให้พิจารณา เช่น รายงานประจ าปี ข่าวส าคัญ ๆ
ที่เก่ียวข้อง (Press Release) นอกจากนี้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถตรวจสอบได้จากการจัดล าดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินของบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ดังตารางที่ 4.2 ซึ่งจัดท าโดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น A.M. Best, 
Moody’s, S&P’s, Fitch Rating’s เป็นต้น 

 เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะต้องแสดงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของตนให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยอมรับและเพื่อให้ด าเนินธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศได้ตามเกณฑ์ของการด ารงเงินกองทุน (Risk Based Capital or RBC) จึงต้องจัดท ารายงานการด ารง
เงินกองทุนของบริษัทส่งให้ ส านักงาน คปภ. พิจารณาเป็นรายไตรมาส ซึ่งเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยต่อส าหรับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศและการค านวณความเสี่ยง
ด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องค านึงถึงเพราะเป็นส่วนประกอบของการแสดงฐานะ
ทางการเงินของตน ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความเสี่ยงที่บริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อต้องค านวณใน RBC Model ตามระดับ
ความเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ 

 จาก RBC Model คปภ. ก าหนดให้บริษัทประกันภัยต่อในประเทศสามารถใช้ Domestic CAR เป็น 
Local Credit Rating ได้ โดยก าหนดค่าเทียบเท่ากับ International Credit Rating ตามตารางที่ 4.2  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตารางที ่4.2 RBC Model: Reinsurance Credit Risk charge 
 

ระดบัความ
เส่ียงRisk 

Grade 

Counter Party ร้อยละของค่า
ความเส่ียง  (Risk 

Charge) 
Domestic 

CAR 
Off-shore (Credit Rating) 

S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 
1  ≥ 300%  AAA  Aaa  AAA  A++  1.6% 

2 
 ≥ 200%  AA+  Aa1  AA+  

 2.8%  and  AA  Aa2  AA  A+ 
 < 300%  AA-  Aa3  AA-  

3 
 ≥ 150%  A+  A1  A+ 

 A 
 A- 

 4%  and  A  A2  A 
 < 200%  A-  A3  A- 

4  < 150% 
 BBB+  Baa1  BBB+ 

 B++ 
 B+ 

 8%  BBB  Baa2  BBB 
 BBB-  Baa3  BBB- 

5 
  BB+ or  Ba1 or  BB+ or  B or 

 12% 
  Below  Below  Below  Below 

 
ที่มา:  เกณฑ์การค านวณเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และการค านวณความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการ

ประกันภัยต่อในรายงานการด ารงเงินกองทุน ตามกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 

 
 จากเกณฑ์ของ RBC ดังกล่าว บริษัทเอาประกันภัยต่อจึงใช้เกณฑ์ของอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit 

Rating) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Domestic CAR) ของบริษัทรับประกันภัยต่อมาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเลือกใช้บริการ นอกเหนือจากความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปจะคัดเลือกบริษัทที่มีค่าความเสี่ยงต่ ากว่า
เพื่อให้จ านวนเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อของตนอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 2) บริษัทรับประกันภัยต่อต้องมีสถานะทางการเงินมั่นคง สามารถจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่บริษัท 
เอาประกันภัยต่อได้ตรงตามระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกัน และมีฐานะการเงินที่มีเสถียรภาพในด้านความสม่ าเสมอ
ของรายได้และผลการรับประกันภัย 

 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องขอข้อมูลประสบการณ์การรับประกันภัยต่อจากนายหน้าประกันภัยต่อ
หรือจากบริษัทรับประกันภัยต่อโดยตรง เช่น เคยรับประกันภัยต่อภัยประเภทใด ประเภทของการประกันภัยต่อแบบใด 
มีประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมในเหตุการณ์มหันตภัยใหญ่หรือไม่ หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อที่
รับผิดชอบและระยะเวลาในการจัดการช าระค่าสินไหมมรณกรรมจนครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทเอาประกันภัยต่ออาจ
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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ตารางที ่4.2 RBC Model: Reinsurance Credit Risk charge 
 

ระดบัความ
เส่ียงRisk 

Grade 

Counter Party ร้อยละของค่า
ความเส่ียง  (Risk 

Charge) 
Domestic 

CAR 
Off-shore (Credit Rating) 

S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 
1  ≥ 300%  AAA  Aaa  AAA  A++  1.6% 

2 
 ≥ 200%  AA+  Aa1  AA+  

 2.8%  and  AA  Aa2  AA  A+ 
 < 300%  AA-  Aa3  AA-  

3 
 ≥ 150%  A+  A1  A+ 

 A 
 A- 

 4%  and  A  A2  A 
 < 200%  A-  A3  A- 

4  < 150% 
 BBB+  Baa1  BBB+ 

 B++ 
 B+ 

 8%  BBB  Baa2  BBB 
 BBB-  Baa3  BBB- 

5 
  BB+ or  Ba1 or  BB+ or  B or 

 12% 
  Below  Below  Below  Below 

 
ที่มา:  เกณฑ์การค านวณเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และการค านวณความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการ

ประกันภัยต่อในรายงานการด ารงเงินกองทุน ตามกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 

 
 จากเกณฑ์ของ RBC ดังกล่าว บริษัทเอาประกันภัยต่อจึงใช้เกณฑ์ของอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit 

Rating) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Domestic CAR) ของบริษัทรับประกันภัยต่อมาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเลือกใช้บริการ นอกเหนือจากความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปจะคัดเลือกบริษัทที่มีค่าความเสี่ยงต่ ากว่า
เพื่อให้จ านวนเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อของตนอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 2) บริษัทรับประกันภัยต่อต้องมีสถานะทางการเงินมั่นคง สามารถจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่บริษัท 
เอาประกันภัยต่อได้ตรงตามระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกัน และมีฐานะการเงินที่มีเสถียรภาพในด้านความสม่ าเสมอ
ของรายได้และผลการรับประกันภัย 

 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องขอข้อมูลประสบการณ์การรับประกันภัยต่อจากนายหน้าประกันภัยต่อ
หรือจากบริษัทรับประกันภัยต่อโดยตรง เช่น เคยรับประกันภัยต่อภัยประเภทใด ประเภทของการประกันภัยต่อแบบใด 
มีประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมในเหตุการณ์มหันตภัยใหญ่หรือไม่ หากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อที่
รับผิดชอบและระยะเวลาในการจัดการช าระค่าสินไหมมรณกรรมจนครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทเอาประกันภัยต่ออาจ
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สอบถามถึงบริการของบริษัทรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอ่ืนที่ใช้บริการอยู่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาก็ได้  

 บริษัทรับประกันภัยต่อควรมีฐานะการเงินที่เติบโตดีมีก าไร มีการก าหนดนโยบายการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผลการรับประกันภัยและส่วนของการเอาประกันภัยต่อ มีประวัติการรับช าระเบี้ยประกันภัยต่อ
จากบริษัทเอาประกันภัยต่อตามเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรายได้สม่ าเสมอ 

 3) เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก และมีความพร้อมในการบริการได้ใน
เวลาที่ต้องการ  

 โดยปกติแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อที่ให้บริการกับบริษัทประกันภัยในทวีปเอเชียจะมีส านักงานตั้งอยู่ใน
ประเทศในทวีปเอเชียด้วยเช่น ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และมักจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเป็นคน
ของประเทศนั้น ๆ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อเลือกใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศแล้ว ความแตกต่าง
ของเวลาท าการอาจไม่เป็นประเด็นส าคัญมากนัก แต่อาจจะมีความยุ่งยากเรื่องการสื่อสารด้านภาษาและเอกสารที่
จะต้องใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ มากกว่า อย่างไรก็ดีหากบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ปัญหาและความยุ่งยากก็อาจหมดไป 
  กรณีที่มีการขอท าประกันภัยด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงจ าเป็นที่จะต้องเอาประกันภัยต่อเฉพาะ
ราย บริษัทเอาประกันภัยต้องการให้ขั้นตอนการพิจารณาสะดวก เช่น ด้านเอกสารประกอบการพิจารณา การสื่อสาร
ระหว่างผู้พิจารณารับประกันภัยและได้รับการตอบรับประกันภัยต่อที่รวดเร็ว โดยปกติแล้วใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
บริษัทรับประกันภัยต่อต้องพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการนี้ว่าสามารถเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 
   4) บริษัทรับประภัยต่อควรมีบริการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อ เช่น บริการ
ด้านวิชาการ ความรู้ทางด้านเทคนิคการประกันภัย ความรู้ทางการแพทย์ เงื่อนไขต่าง ๆ ในด้านการพิจารณารับ
ประกันภัย และการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน บริการจัดอบรมเร่ืองที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ให้บริษัทเอาประกันภัย
ต่อ เป็นต้น  

 ส าหรับการประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจต้อง
ได้รับความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันที่มีประสบการณ์สูง บริษัทเอาประกันภัยต่อ
อาจต้องขอค าปรึกษาจากบริษัทรับประกันภัยต่อเพื่อความมั่นใจในการเอาประกันภัยหรือเพื่อกระจายความเสี่ยงภัยที่
มีความเสี่ยงสูง  

 5) ลักษณะของโปรแกรมการจัดสัญญาประกันภัยต่อต้องตรงตามความต้องการของบริษัทเอาประกันต่อ 
และต้องมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยต่อมากเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงภัยเพื่อให้มั่นใจในบริการและ
ความรวดเร็วในการจัดการเมื่อเกิดสินไหมมรณกรรม 

 การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อท าการประกันภัยต่อประเภทที่เป็นที่นิยมในตลาดและใช้บริการบริษัทรับ
ประกันภัยต่อที่เป็นที่ยอมรับในตลาดจะช่วยให้ไม่ต้องกังวลนักในเร่ืองประสบการณ์การรับประกันภัยต่อ แต่หากบริษัท
เอาประกันภัยต่อต้องการขยายธุรกิจในภัยใหม่ ๆ ที่ควรเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีประสบการณ์ในภัยนั้น  ๆ 
เนื่องจากจะมีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงภัยนั้น ๆ และยังได้รับบริการค าปรึกษาด้านเทคนิคด้วย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่4.1  
การประกนัภัยต่อและแนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
 
 
 1. การประกนัภัยต่อ 

การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัยเทียบเท่ากับความจ าเป็นใน
การเอาประกันภัยของประชาชนทั่วไป การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้อง
เผชิญอยู่ออกไป นอกจากนี้การประกันภัยต่อยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกั นภัยจากมหันตภัยที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดอาจเกิดกับผู้เอาประกันภัยราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยการเอา
ประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้รับประกันภัยรายอื่น 
 การเอาประกันภัยต่อ สามารถจะกระท าได้ 2 รูปแบบ คือ 

1) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อโดยไม่ผ่านคนกลาง 
2) บริษัทเอาประกันภัยต่อติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อโดยผ่านคนกลางที่ เรียกว่า บริษัทนายหน้า

ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่ งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ  (Local 
Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker) 
 

 
ภาพที ่4.1 การกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 
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