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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ               ตว. 2 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

4.1  ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ  
4.2  การเอาประกันภัยต่อ 
4.3  ประเภทของการประกันภัยต่อ 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยต่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งไปยังผู้รับประกันภัยอีกรายหรือ
หลายรายหรือไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับภัยส่วนที่เกินขีดความสามารถที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัย
ไว้ได้เอง การประกันภัยต่อมีความส าคัญเพราะ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยตรงของ
ผู้รับประกันภัย 2) เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 3) ช่วยลดความผันผวนในผลประกอบการของ
ผู้รับประกันภัย และ 4) ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญใน
การรับประกันภัย  

2.  การประกันภัยต่อมีประโยชน์ที่ส าคัญ 6 ประการคือ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย 2) ลด
ความเสียหายจากมหันตภัย 3) ท าให้ผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ 4) ส ารองไว้ส าหรับการถอนตัวจาก
การรับประกันภัยบางประเภท 5) เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และ 6) รับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  

3.  ในการเอาประกันภัยต่อ สิ่งที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรต้องทราบคือ 1) วิธีการเอาประกันภัยต่อ  
2) บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 3) การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 4) ปัจจัยที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และ 5) ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้
ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 

4.  การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องเสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
มีสิทธิ์ที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้ และ 2) การประกันภัยต่อตาม
สัญญา เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อท าข้อตกลงในรายละเอียดของ
เงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับ
ประกันภัยต่อทุกรายที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้  
ตกลงกันไว้ 
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วัตถุประสงค์  
  เมื่อศกึษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของการประกันภัยต่อได้ 
2.  อธิบายประโยชน์ของการประกันภัยต่อได้ 
3. อธิบายวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 
4. อธิบายประเภทของการประกันภัยต่อได้ 
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บทท่ี 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ               ตว. 2 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

4.1  ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ  
4.2  การเอาประกันภัยต่อ 
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แนวคิด 

1.  การประกันภัยต่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งไปยังผู้รับประกันภัยอีกรายหรือ
หลายรายหรือไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับภัยส่วนที่เกินขีดความสามารถที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัย
ไว้ได้เอง การประกันภัยต่อมีความส าคัญเพราะ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยตรงของ
ผู้รับประกันภัย 2) เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 3) ช่วยลดความผันผวนในผลประกอบการของ
ผู้รับประกันภัย และ 4) ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญใน
การรับประกันภัย  

2.  การประกันภัยต่อมีประโยชน์ที่ส าคัญ 6 ประการคือ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย 2) ลด
ความเสียหายจากมหันตภัย 3) ท าให้ผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ 4) ส ารองไว้ส าหรับการถอนตัวจาก
การรับประกันภัยบางประเภท 5) เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และ 6) รับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  

3.  ในการเอาประกันภัยต่อ สิ่งที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรต้องทราบคือ 1) วิธีการเอาประกันภัยต่อ  
2) บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 3) การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 4) ปัจจัยที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และ 5) ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้
ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 

4.  การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องเสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
มีสิทธิ์ที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้ และ 2) การประกันภัยต่อตาม
สัญญา เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อท าข้อตกลงในรายละเอียดของ
เงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับ
ประกันภัยต่อทุกรายที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้  
ตกลงกันไว้ 
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4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 4.1  
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
   
  
 ในปัจจุบันนี้ ผู้รับประกันภัยมักจะพบว่า ทรัพย์สินบางอย่างที่มาเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
มากกว่าที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองทั้งหมด เช่น อาคารสูง โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มูลค่ารวมของ
สินค้าที่ขนส่งในเรือหรือเครื่องบินล าเดียวกัน มูลค่ารวมของสต๊อกสินค้าในโกดังเดียวกัน ฯลฯ หรือทรัพย์สินที่  
เอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูง เช่น กระดาษ ไม้อัด ยางแผ่น หรือพลาสติก ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้มาก 
ขณะเดียวกัน จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายบางประเภทที่มีผู้ขอเอาประกันภัยก็เริ่มมีวงเงินสูงขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนั้น เวลาที่เกิดวินาศภัยจากภัยธรรมชาติบางอย่าง เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์สึนามิ 
พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีมูลค่าความเสียหายรวมกันเกินกว่าที่ผู้รับ
ประกันภัยจะแบกรับภาระไว้ได้เองทั้งหมด 
 ตัวอย่างกรณีทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท ผู้เอาประกันภัยมีแนวทางที่จะท าได้คือ 

1. ติดต่อนายหน้าประกันภัยให้ช่วยหาผู้รับประกันภัยหลายๆ ราย มาร่วมรับประกันภัยรายนั้นเพื่อให้รวมกัน
ได้ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยร่วม” (Coinsurance) 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 การกระจายความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยโดยการประกันภัยร่วม (Coinsurance) 
       กับผูรั้บประกันภัยหลายราย 
 
 2.  ติดต่อผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่เพียงรายเดียวซึ่งสามารถจะรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีจ านวนเงิน  
เอาประกันภัยสูงๆ ได้ โดยการเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถในการรับประกันภัยของตนออกไปเพื่อเป็น
การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยเอง เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยต่อ” (Reinsurance) 
 

บริษัทประกันภยั A 30% 

บริษัทประกันภยั B 20% 

บริษัทประกันภยั C 20% 

บริษัทประกันภยั D 15% 

บริษัทประกันภยั E 15% 

ประกันภัยร่วม 
(Coninsurance)   ผู้เอาประกันภัย 

   โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท 
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ภาพที่ 4.2 การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยโดยการประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 
1. ความหมายของการประกันภัยต่อ 

มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อไว้ในหลายลักษณะ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ให้ความหมายของการ

ประกันภัยต่อว่า เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถ
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจ ากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

M. Grossmann (2002) ให้ความหมายของประกันภัยต่อว่า เป็นการเอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Reinsurance is insurance for insurance companies) โดยการโอนความเสี่ยงบางส่วนที่ได้รับประกันภัยไว้ตาม
สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับ  
ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 

Rodelfo Wehrhahn (2008) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งบริษัทผู้ 
เอาประกันภัยต่อโอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
[Reinsurance is a financial transaction by which risk is transferred (ceded) from an insurance 
company (cedant) to a reinsurance company (reinsurer) in exchange of a payment (reinsurance 
premium)].  

Munich Re (2010) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะ
ชดใช้ให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อส าหรับวินาศภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยประสบภายใต้
กรมธรรม์ที่ได้ออกไป โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับ
บริการนี้  [Reinsurance is a transaction whereby one insurance company (the “reinsurer”) agrees to 
indemnify another insurance company (the “reinsured, “cedant” or “primary” company) against all 
or part of the loss that the latter sustains under a policy or policies that it has issued. For this 
service, the ceding company pays the reinsurer a premium.] 

 

ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) 

ผู้รับประกันภยั 
(Insurer) 

ประกันภัย 
 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 
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 ในคู่มือฯ นี้ ผู้เขียนให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยโดยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังผู้รับประกันภัย  
อีกรายหรือหลายราย โดยเรียกบริษัทประกันภัยที่โอนความเสี่ยงออกไป ว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Reinsured, 
Reassured, Ceding Company หรือ Cedant) และเรียกบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อนี้ว่า “บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ” 
(Reinsurer, Reassurer หรือ Reinsurance Company) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเพียงรายเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายราย 
 
ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็ยังมีการลดความเสี่ยงของตนด้วยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่

รับประกันภัยต่อมานั้นไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยต่อช่วง” 
(Retrocession หรือ Second Reinsurance) และเรียกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วงว่า Retrocedant ส่วนบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อช่วงเรียกว่า Retrocessionaire 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocedant) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocessionaire) 

ประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession หรือ 

Second Reinsurance) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

บริษัทประกันภัย E 15%

บริษัทประกันภัย C 20%

บริษัทประกันภัย D 15%

บริษัทประกันภัย B 20%

บริษัทประกันภัย A 30%
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เรื่องที่ 4.1  
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
   
  
 ในปัจจุบันนี้ ผู้รับประกันภัยมักจะพบว่า ทรัพย์สินบางอย่างที่มาเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัย
มากกว่าที่บริษัทจะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองทั้งหมด เช่น อาคารสูง โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มูลค่ารวมของ
สินค้าที่ขนส่งในเรือหรือเครื่องบินล าเดียวกัน มูลค่ารวมของสต๊อกสินค้าในโกดังเดียวกัน ฯลฯ หรือทรัพย์สินที่  
เอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูง เช่น กระดาษ ไม้อัด ยางแผ่น หรือพลาสติก ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ได้มาก 
ขณะเดียวกัน จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามกฎหมายบางประเภทที่มีผู้ขอเอาประกันภัยก็เริ่มมีวงเงินสูงขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนั้น เวลาที่เกิดวินาศภัยจากภัยธรรมชาติบางอย่าง เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์สึนามิ 
พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีมูลค่าความเสียหายรวมกันเกินกว่าที่ผู้รับ
ประกันภัยจะแบกรับภาระไว้ได้เองทั้งหมด 
 ตัวอย่างกรณีทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท ผู้เอาประกันภัยมีแนวทางที่จะท าได้คือ 

1. ติดต่อนายหน้าประกันภัยให้ช่วยหาผู้รับประกันภัยหลายๆ ราย มาร่วมรับประกันภัยรายนั้นเพื่อให้รวมกัน
ได้ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยร่วม” (Coinsurance) 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 การกระจายความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยโดยการประกันภัยร่วม (Coinsurance) 
       กับผูรั้บประกันภัยหลายราย 
 
 2.  ติดต่อผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่เพียงรายเดียวซึ่งสามารถจะรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีจ านวนเงิน  
เอาประกันภัยสูงๆ ได้ โดยการเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถในการรับประกันภัยของตนออกไปเพื่อเป็น
การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยเอง เรียกวิธีนี้ว่า “การประกันภัยต่อ” (Reinsurance) 
 

บริษัทประกันภยั A 30% 

บริษัทประกันภยั B 20% 

บริษัทประกันภยั C 20% 

บริษัทประกันภยั D 15% 

บริษัทประกันภยั E 15% 

ประกันภัยร่วม 
(Coninsurance)   ผู้เอาประกันภัย 

   โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000 ล้านบาท 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-5 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยโดยการประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 
1. ความหมายของการประกันภัยต่อ 

มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อไว้ในหลายลักษณะ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ให้ความหมายของการ

ประกันภัยต่อว่า เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถ
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจ ากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

M. Grossmann (2002) ให้ความหมายของประกันภัยต่อว่า เป็นการเอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Reinsurance is insurance for insurance companies) โดยการโอนความเสี่ยงบางส่วนที่ได้รับประกันภัยไว้ตาม
สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับ  
ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 

Rodelfo Wehrhahn (2008) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งบริษัทผู้ 
เอาประกันภัยต่อโอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
[Reinsurance is a financial transaction by which risk is transferred (ceded) from an insurance 
company (cedant) to a reinsurance company (reinsurer) in exchange of a payment (reinsurance 
premium)].  

Munich Re (2010) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะ
ชดใช้ให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อส าหรับวินาศภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยประสบภายใต้
กรมธรรม์ที่ได้ออกไป โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับ
บริการนี้  [Reinsurance is a transaction whereby one insurance company (the “reinsurer”) agrees to 
indemnify another insurance company (the “reinsured, “cedant” or “primary” company) against all 
or part of the loss that the latter sustains under a policy or policies that it has issued. For this 
service, the ceding company pays the reinsurer a premium.] 

 

ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) 

ผู้รับประกันภยั 
(Insurer) 

ประกันภัย 
 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 
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 ในคู่มือฯ นี้ ผู้เขียนให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยโดยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังผู้รับประกันภัย  
อีกรายหรือหลายราย โดยเรียกบริษัทประกันภัยที่โอนความเสี่ยงออกไป ว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Reinsured, 
Reassured, Ceding Company หรือ Cedant) และเรียกบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อนี้ว่า “บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ” 
(Reinsurer, Reassurer หรือ Reinsurance Company) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเพียงรายเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายราย 
 
ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็ยังมีการลดความเสี่ยงของตนด้วยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่

รับประกันภัยต่อมานั้นไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยต่อช่วง” 
(Retrocession หรือ Second Reinsurance) และเรียกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วงว่า Retrocedant ส่วนบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อช่วงเรียกว่า Retrocessionaire 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocedant) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocessionaire) 

ประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession หรือ 

Second Reinsurance) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

ผู้เอาประกันภัย

(Insured)
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2. ความส าคัญของการประกันภัยต่อ 
เหตุผลที่การประกันภัยต่อมีความส าคัญกับผู้รับประกันภัยมีดังต่อไปนี้ 

 2.1  เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยตรงของผู้รับประกันภัย  โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยอยากรับงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง แต่มีเงินกองทุนในจ านวนจ ากัด หรือผู้รับประกันภัยต้องการ
เพิ่มตัวเลขเบี้ยประกันภัยรับในแต่ละปีเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดจากการรับประกันภัยมากขึ้น หลังจากนั้น  
จึงเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยได้เองไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

2.2  เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย โดย
การเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ท าให้ความ
เสียหายสุทธิซึ่งผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเองอยู่ในวงเงินที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ความเสียหายจาก  
มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีค่าสินไหมทดแทนรวมมากกว่า 400,000 ล้านบาท หากไม่มีการ
ประกันภัยต่อมารองรับ ผู้รับประกันภัยในประเทศไทยส่วนใหญ่คงปิดกิจการไปแล้วอย่างแน่นอน 
 2.3  ช่วยลดความผันผวนในผลประกอบการของผู้รับประกันภัย โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องการให้
มีผลการรับประกันภัยที่มีเสถียรภาพ โดยการเอาประกันภัยต่อส าหรับภัยซึ่งมีโอกาสเกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูงมาก
จากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถจ ากัดค่าสินไหมสุทธิที่จะต้อง
จ่ายเองต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ังได้ 
 2.4  ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัย 
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งต้องมีการเจาะอุโมงค์ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งจ าเป็นจะต้องขอรับค าแนะน าทาง
เทคนิค การก าหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดประกันภัยต่อ ไปยัง
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อขนาดใหญ่ในต่างประเทศซึ่งมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการรับประกันภัยงาน
ประเภทนี้ 
 
 3. ประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
 การประกันภัยต่อได้เข้ามามีบทบาทในระบบการประกันภัยค่อนข้างมาก จนกล่าวได้ว่า บริษัทประกันภัย  
ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามต่างก็ต้องพึ่งพาการประกันภัยต่อทั้งสิ้น การประกันภัยต่อจึงมีประโยชน์ที่ส าคัญ 6 ประการคือ 

3.1  เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปต้องการให้ตนมีขีดความสามารถ 
ในการรับประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงๆ ได้ ปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการรับประกันภัยนี้ 
มักเกิดขึ้น เมื่อภัยรายหนึ่งรายใดมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก หรือมีภัยหลายรายซึ่งตั้งอยู่ติดกันมาเอาประกันภัย
ไว้กับบริษัท ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงพยายามหาทางเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยการเอาประกันภัยต่อ 
เนื่องจากมีเงินกองทุนอยู่ในจ านวนจ ากัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

3.2  ลดความเสียหายจากมหันตภัย การประกันภัยต่อสามารถช่วยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อลดความ
เสียหายขนาดใหญ่จากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว หรือความเสียหายจ านวนหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน มหันต-
ภัยส่วนใหญ่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งสามารถท าความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจ านวนมากพร้อมๆ กัน และยังก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ เสียชีวิต ของคนจ านวนมากได้อีกด้วย เช่น พายุไต้ฝุ่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ การระเบิด
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ภาพที่ 4.2 การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยโดยการประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 
1. ความหมายของการประกันภัยต่อ 

มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อไว้ในหลายลักษณะ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ให้ความหมายของการ

ประกันภัยต่อว่า เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถ
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจ ากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

M. Grossmann (2002) ให้ความหมายของประกันภัยต่อว่า เป็นการเอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Reinsurance is insurance for insurance companies) โดยการโอนความเสี่ยงบางส่วนที่ได้รับประกันภัยไว้ตาม
สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับ  
ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 

Rodelfo Wehrhahn (2008) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งบริษัทผู้ 
เอาประกันภัยต่อโอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
[Reinsurance is a financial transaction by which risk is transferred (ceded) from an insurance 
company (cedant) to a reinsurance company (reinsurer) in exchange of a payment (reinsurance 
premium)].  

Munich Re (2010) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะ
ชดใช้ให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อส าหรับวินาศภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยประสบภายใต้
กรมธรรม์ที่ได้ออกไป โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับ
บริการนี้  [Reinsurance is a transaction whereby one insurance company (the “reinsurer”) agrees to 
indemnify another insurance company (the “reinsured, “cedant” or “primary” company) against all 
or part of the loss that the latter sustains under a policy or policies that it has issued. For this 
service, the ceding company pays the reinsurer a premium.] 

 

ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) 

ผู้รับประกันภยั 
(Insurer) 

ประกันภัย 
 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

 

4-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 ในคู่มือฯ นี้ ผู้เขียนให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยโดยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังผู้รับประกันภัย  
อีกรายหรือหลายราย โดยเรียกบริษัทประกันภัยที่โอนความเสี่ยงออกไป ว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Reinsured, 
Reassured, Ceding Company หรือ Cedant) และเรียกบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อนี้ว่า “บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ” 
(Reinsurer, Reassurer หรือ Reinsurance Company) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเพียงรายเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายราย 
 
ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็ยังมีการลดความเสี่ยงของตนด้วยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่

รับประกันภัยต่อมานั้นไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยต่อช่วง” 
(Retrocession หรือ Second Reinsurance) และเรียกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วงว่า Retrocedant ส่วนบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อช่วงเรียกว่า Retrocessionaire 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocedant) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocessionaire) 

ประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession หรือ 

Second Reinsurance) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วง

(Retrocedant)

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อช่วง

(Retrocessionaire)

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ

(Reinsurer)

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ x

(Reinsurer x)

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ y

(Reinsurer y)

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ z

(Reinsurer z)
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2. ความส าคัญของการประกันภัยต่อ 
เหตุผลที่การประกันภัยต่อมีความส าคัญกับผู้รับประกันภัยมีดังต่อไปนี้ 

 2.1  เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยตรงของผู้รับประกันภัย  โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยอยากรับงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง แต่มีเงินกองทุนในจ านวนจ ากัด หรือผู้รับประกันภัยต้องการ
เพิ่มตัวเลขเบี้ยประกันภัยรับในแต่ละปีเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดจากการรับประกันภัยมากขึ้น หลังจากนั้น  
จึงเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยได้เองไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

2.2  เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย โดย
การเอาประกันภัยต่อส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ท าให้ความ
เสียหายสุทธิซึ่งผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเองอยู่ในวงเงินที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ความเสียหายจาก  
มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีค่าสินไหมทดแทนรวมมากกว่า 400,000 ล้านบาท หากไม่มีการ
ประกันภัยต่อมารองรับ ผู้รับประกันภัยในประเทศไทยส่วนใหญ่คงปิดกิจการไปแล้วอย่างแน่นอน 
 2.3  ช่วยลดความผันผวนในผลประกอบการของผู้รับประกันภัย โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องการให้
มีผลการรับประกันภัยที่มีเสถียรภาพ โดยการเอาประกันภัยต่อส าหรับภัยซึ่งมีโอกาสเกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูงมาก
จากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถจ ากัดค่าสินไหมสุทธิที่จะต้อง
จ่ายเองต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ังได้ 
 2.4  ช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัย 
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งต้องมีการเจาะอุโมงค์ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งจ าเป็นจะต้องขอรับค าแนะน าทาง
เทคนิค การก าหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดประกันภัยต่อ ไปยัง
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อขนาดใหญ่ในต่างประเทศซึ่งมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในการรับประกันภัยงาน
ประเภทนี้ 
 
 3. ประโยชน์ของการประกันภัยต่อ 
 การประกันภัยต่อได้เข้ามามีบทบาทในระบบการประกันภัยค่อนข้างมาก จนกล่าวได้ว่า บริษัทประกันภัย  
ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามต่างก็ต้องพึ่งพาการประกันภัยต่อทั้งสิ้น การประกันภัยต่อจึงมีประโยชน์ที่ส าคัญ 6 ประการคือ 

3.1  เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปต้องการให้ตนมีขีดความสามารถ 
ในการรับประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงๆ ได้ ปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการรับประกันภัยนี้ 
มักเกิดขึ้น เมื่อภัยรายหนึ่งรายใดมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก หรือมีภัยหลายรายซึ่งตั้งอยู่ติดกันมาเอาประกันภัย
ไว้กับบริษัท ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงพยายามหาทางเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยโดยการเอาประกันภัยต่อ 
เนื่องจากมีเงินกองทุนอยู่ในจ านวนจ ากัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

3.2  ลดความเสียหายจากมหันตภัย การประกันภัยต่อสามารถช่วยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อลดความ
เสียหายขนาดใหญ่จากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว หรือความเสียหายจ านวนหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน มหันต-
ภัยส่วนใหญ่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งสามารถท าความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจ านวนมากพร้อมๆ กัน และยังก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ เสียชีวิต ของคนจ านวนมากได้อีกด้วย เช่น พายุไต้ฝุ่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ การระเบิด
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ภาพที่ 4.2 การกระจายความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยโดยการประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 
1. ความหมายของการประกันภัยต่อ 

มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อไว้ในหลายลักษณะ แต่ก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ให้ความหมายของการ

ประกันภัยต่อว่า เป็นการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถ
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทมีจ ากัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

M. Grossmann (2002) ให้ความหมายของประกันภัยต่อว่า เป็นการเอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Reinsurance is insurance for insurance companies) โดยการโอนความเสี่ยงบางส่วนที่ได้รับประกันภัยไว้ตาม
สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับ  
ผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 

Rodelfo Wehrhahn (2008) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งบริษัทผู้ 
เอาประกันภัยต่อโอนความเสี่ยงไปให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
[Reinsurance is a financial transaction by which risk is transferred (ceded) from an insurance 
company (cedant) to a reinsurance company (reinsurer) in exchange of a payment (reinsurance 
premium)].  

Munich Re (2010) ให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นธุรกรรมซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะ
ชดใช้ให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อส าหรับวินาศภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยประสบภายใต้
กรมธรรม์ที่ได้ออกไป โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อส าหรับ
บริการนี้  [Reinsurance is a transaction whereby one insurance company (the “reinsurer”) agrees to 
indemnify another insurance company (the “reinsured, “cedant” or “primary” company) against all 
or part of the loss that the latter sustains under a policy or policies that it has issued. For this 
service, the ceding company pays the reinsurer a premium.] 

 

ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) 

ผู้รับประกันภยั 
(Insurer) 

ประกันภัย 
 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 
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 ในคู่มือฯ นี้ ผู้เขียนให้ความหมายของการประกันภัยต่อว่า เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยโดยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เองไปยังผู้รับประกันภัย  
อีกรายหรือหลายราย โดยเรียกบริษัทประกันภัยที่โอนความเสี่ยงออกไป ว่า “บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ” (Reinsured, 
Reassured, Ceding Company หรือ Cedant) และเรียกบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อนี้ว่า “บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ” 
(Reinsurer, Reassurer หรือ Reinsurance Company) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเพียงรายเดียว 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายราย 
 
ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็ยังมีการลดความเสี่ยงของตนด้วยการกระจายความเสี่ยงบางส่วนที่

รับประกันภัยต่อมานั้นไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายอ่ืนอีกทอดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “การประกันภัยต่อช่วง” 
(Retrocession หรือ Second Reinsurance) และเรียกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช่วงว่า Retrocedant ส่วนบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อช่วงเรียกว่า Retrocessionaire 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ X 
(Reinsurer X) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Y 
(Reinsurer Y) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ Z 
(Reinsurer Z) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocedant) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อช่วง 
(Retrocessionaire) 

ประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession หรือ 

Second Reinsurance) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากภัยที่มนุษย์เป็นผู้กระท า เช่น การก่อการร้าย  
การก่อวินาศกรรม เป็นต้น การประกันภัยต่อจะช่วยลดการสะสมของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการประกันภัย
ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภทของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ 

3.3  ท าให้ผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ บุคคลหรือธุรกิจโดยทั่วไปซื้อประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย
ทางการเงินจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ในท านองเดียวกัน ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อ
ป้องกันความเสียหายทางการเงินของตนเช่นเดียวกัน มิฉะนั้น หากเกิดความเสียหายใหญ่แม้เพียงครั้งเดียว ก็อาจท าให้
เงินกองทุนที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปี ลดน้อยลงจนผู้รับประกันภัยต้องประสบปัญหาเสถียรภาพทางการเงินได้ 

ธุรกิจโดยทั่วไปต้องการให้มีผลประกอบการที่มีก าไรสม่ าเสมอมากกว่าผลประกอบการที่ผันผวนหรือขาดทุนหนัก
ในบางปี ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อลดความไม่แน่นอนจากความ
เสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อควบคุมอัตราส่วนความเสียหาย  และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของผู้รับ
ประกันภัยให้มีเสถียรภาพ และช่วยลดความผันผวนของความเสียหายที่บริษัทอาจจะประสบในแต่ละปี 

3.4  ส ารองไว้ส าหรับการถอนตัวจากการรับประกันภัยบางประเภท  เมื่อผู้รับประกันภัยเห็นว่า การ
ประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใด พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด หรือจากตัวแทนรายหนึ่งรายใด ไม่น่ารับประกันภัยไว้เอง หรือ 
ไม่ค่อยมีก าไรเท่าที่ควร ผู้รับประกันภัยมีทางเลือกได้ 2 ทางคือ 

1)  ให้ความคุ้มครองต่อไปจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นจะหมดอายุลง โดยไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยอีก 

2)  โอนภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่บริษัทยังมีอยู่ โดยการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ (โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อยินยอมรับประกันภัยต่อดังกล่าวด้วย)  
  ตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งเห็นว่า การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ที่รับประกันภัยไว้  
ไม่ค่อยมีก าไรเท่าที่ควร เพราะมีอัตราส่วนความเสียหายค่อนข้างสูง ในขณะที่มีผู้เอาประกันภัยประเภทนี้เพียงไม่กี่ราย 
ผู้รับประกันภัยรายนี้อาจตัดสินใจโอนภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่ยังมีอยู่ โดยการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ เป็นต้น 

 3.5  เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ส าหรับธุรกิจประกันภัย การมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็อาจ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยรายนั้นได้ เนื่องจากผู้รับประกันภัยจะต้องกันค่าเบี้ยประกันภัยที่
รับเข้ามาส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นรายได้รับล่วงหน้าไว้เป็นเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายและการด าเนินงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายใน
การพิจารณารับประกันภัย ฯลฯ จะถือเป็นรายจ่ายของบริษัททันทีที่ได้จ่ายไป  
 ความไม่สมดุลระหว่างเบี้ยประกันภัยรับที่จะถือเป็นรายได้ของบริษัท กับค่าใช้จ่ายที่ต้องถือเป็นค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดทันทีที่ได้จ่ายออกไปนั้น จะท าให้เงินกองทุนลดลง การประกันภัยต่อจะช่วยแก้ปัญหาเงินส ารองส าหรับเบี้ย
ประกันภัยรับที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพราะบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องฝากเงินจ านวนหนึ่งไว้กับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อในรูปของเงินส ารองเบี้ยประกันภัยต่อ ตลอดจนการจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อนั้น 

3.6  รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อผู้รับประกันภัย
ต้องการจะขยายการด าเนินงานไปสู่ธุรกิจประกันภัยประเภทใหม่ๆ ก็จ าเป็นต้องอาศัยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในการ
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ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ เช่น เงื่อนไขกรมธรรม์ แนวทางการพิจารณารับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย 
กลุ่มเป้าหมาย และความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ในการขยายงานรับประกันภัยนัน้ๆ ทั้งนี้เพราะบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนประสบการณ์จากการรับประกันภัยที่หลากหลายในประเทศอ่ืนไว้
คอยช่วยเหลือผู้รับประกันภัยที่เพิ่งจะมารับประกันภัยงานประเภทนี้   
 
4. สัญญาประกันภัยต่อ 

สัญญาประกันภัยต่อถือเป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งจะอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาซึ่งจะต้องมีค าเสนอจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเพื่อให้บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อพิจารณาว่าจะรับประกันภัยต่อรายนั้นหรือไม่ เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อ
รายนั้นแล้ว ก็จะมีการแจ้งยืนยันการรับประกันภัยต่อรายนั้นกลับมาให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งถือเป็นค าสนอง
จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อนั่นเอง 

สัญญาประกันภัยต่อจึงเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
ส าหรับวินาศภัยหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัยระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย  
 
5. หลักการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยต่อ 

หลักการประกันภัยที่ประยุกต์ใช้กับสัญญาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
5.1  หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 
5.2  หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)  
5.3  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
5.4  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
5.5  หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause) 
5.6  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Principle of Privity of Contract)  
 

 5.1  หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้  
หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่าหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ หรือ

หลักสิทธิส่วนได้เสีย) เป็นสิทธิตามกฎหมายในการเอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามกฎหมายระหว่างผู้เอาประกันภัยและสิ่งที่เอาประกันภัยนั้น การเอาประกันภัยใดๆ โดยปราศจากสิทธิ 
ส่วนได้เสียจะถือว่าเป็นสัญญาการพนัน และไม่สามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้ 

การประกันภัยต่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญา โดย
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียในสิ่งที่เอาประกันภัยต่อนั้นด้วย 
 ส าหรับเวลาที่จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย เช่น 
  1)  การประกันชีวิต จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียเมื่อเร่ิมต้นเอาประกันชีวิต 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากภัยที่มนุษย์เป็นผู้กระท า เช่น การก่อการร้าย  
การก่อวินาศกรรม เป็นต้น การประกันภัยต่อจะช่วยลดการสะสมของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการประกันภัย
ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือหลายประเภทของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ 

3.3  ท าให้ผลการด าเนินงานมีเสถียรภาพ บุคคลหรือธุรกิจโดยทั่วไปซื้อประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย
ทางการเงินจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ในท านองเดียวกัน ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อ
ป้องกันความเสียหายทางการเงินของตนเช่นเดียวกัน มิฉะนั้น หากเกิดความเสียหายใหญ่แม้เพียงครั้งเดียว ก็อาจท าให้
เงินกองทุนที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปี ลดน้อยลงจนผู้รับประกันภัยต้องประสบปัญหาเสถียรภาพทางการเงินได้ 

ธุรกิจโดยทั่วไปต้องการให้มีผลประกอบการที่มีก าไรสม่ าเสมอมากกว่าผลประกอบการที่ผันผวนหรือขาดทุนหนัก
ในบางปี ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปเอาประกันภัยต่อเพื่อลดความไม่แน่นอนจากความ
เสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อควบคุมอัตราส่วนความเสียหาย  และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของผู้รับ
ประกันภัยให้มีเสถียรภาพ และช่วยลดความผันผวนของความเสียหายที่บริษัทอาจจะประสบในแต่ละปี 

3.4  ส ารองไว้ส าหรับการถอนตัวจากการรับประกันภัยบางประเภท  เมื่อผู้รับประกันภัยเห็นว่า การ
ประกันภัยประเภทหนึ่งประเภทใด พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด หรือจากตัวแทนรายหนึ่งรายใด ไม่น่ารับประกันภัยไว้เอง หรือ 
ไม่ค่อยมีก าไรเท่าที่ควร ผู้รับประกันภัยมีทางเลือกได้ 2 ทางคือ 

1)  ให้ความคุ้มครองต่อไปจนกว่ากรมธรรม์ประกันภัยเหล่านั้นจะหมดอายุลง โดยไม่ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยอีก 

2)  โอนภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่บริษัทยังมีอยู่ โดยการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ (โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อยินยอมรับประกันภัยต่อดังกล่าวด้วย)  
  ตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งเห็นว่า การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ที่รับประกันภัยไว้  
ไม่ค่อยมีก าไรเท่าที่ควร เพราะมีอัตราส่วนความเสียหายค่อนข้างสูง ในขณะที่มีผู้เอาประกันภัยประเภทนี้เพียงไม่กี่ราย 
ผู้รับประกันภัยรายนี้อาจตัดสินใจโอนภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่ยังมีอยู่ โดยการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ เป็นต้น 

 3.5  เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ส าหรับธุรกิจประกันภัย การมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็อาจ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยรายนั้นได้ เนื่องจากผู้รับประกันภัยจะต้องกันค่าเบี้ยประกันภัยที่
รับเข้ามาส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นรายได้รับล่วงหน้าไว้เป็นเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขายและการด าเนินงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายใน
การพิจารณารับประกันภัย ฯลฯ จะถือเป็นรายจ่ายของบริษัททันทีที่ได้จ่ายไป  
 ความไม่สมดุลระหว่างเบี้ยประกันภัยรับที่จะถือเป็นรายได้ของบริษัท กับค่าใช้จ่ายที่ต้องถือเป็นค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดทันทีที่ได้จ่ายออกไปนั้น จะท าให้เงินกองทุนลดลง การประกันภัยต่อจะช่วยแก้ปัญหาเงินส ารองส าหรับเบี้ย
ประกันภัยรับที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพราะบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องฝากเงินจ านวนหนึ่งไว้กับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อในรูปของเงินส ารองเบี้ยประกันภัยต่อ ตลอดจนการจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อนั้น 

3.6  รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ เมื่อผู้รับประกันภัย
ต้องการจะขยายการด าเนินงานไปสู่ธุรกิจประกันภัยประเภทใหม่ๆ ก็จ าเป็นต้องอาศัยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในการ
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ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ เช่น เงื่อนไขกรมธรรม์ แนวทางการพิจารณารับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย 
กลุ่มเป้าหมาย และความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ในการขยายงานรับประกันภัยนัน้ๆ ทั้งนี้เพราะบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนประสบการณ์จากการรับประกันภัยที่หลากหลายในประเทศอ่ืนไว้
คอยช่วยเหลือผู้รับประกันภัยที่เพิ่งจะมารับประกันภัยงานประเภทนี้   
 
4. สัญญาประกันภัยต่อ 

สัญญาประกันภัยต่อถือเป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งจะอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาซึ่งจะต้องมีค าเสนอจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเพื่อให้บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อพิจารณาว่าจะรับประกันภัยต่อรายนั้นหรือไม่ เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อ
รายนั้นแล้ว ก็จะมีการแจ้งยืนยันการรับประกันภัยต่อรายนั้นกลับมาให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งถือเป็นค าสนอง
จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อนั่นเอง 

สัญญาประกันภัยต่อจึงเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
ส าหรับวินาศภัยหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัยระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย  
 
5. หลักการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยต่อ 

หลักการประกันภัยที่ประยุกต์ใช้กับสัญญาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
5.1  หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 
5.2  หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)  
5.3  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
5.4  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
5.5  หลักเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Cause) 
5.6  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา (Principle of Privity of Contract)  
 

 5.1  หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้  
หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่าหลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ หรือ

หลักสิทธิส่วนได้เสีย) เป็นสิทธิตามกฎหมายในการเอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามกฎหมายระหว่างผู้เอาประกันภัยและสิ่งที่เอาประกันภัยนั้น การเอาประกันภัยใดๆ โดยปราศจากสิทธิ 
ส่วนได้เสียจะถือว่าเป็นสัญญาการพนัน และไม่สามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้ 

การประกันภัยต่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญา โดย
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียในสิ่งที่เอาประกันภัยต่อนั้นด้วย 
 ส าหรับเวลาที่จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย เช่น 
  1)  การประกันชีวิต จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียเมื่อเร่ิมต้นเอาประกันชีวิต 

เสนอจากบริษ ัทผู ้เอาประกันภัยต่อเพื ่อให ้บร ิษ ัท

บริษ ัทผู้เอาประกันภัยต่อซึ ่งบริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณาว่าจะรับประกันภัย

ผู้รับประกันภัยต่อตกลงท่ีจะชดใช้ค่า

(Principle of Insurable Interest)

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2.indd   195 4/10/2563 BE   3:54 PM



 

4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

  2)  การประกันภัยทางทะเล จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียในเวลาที่เกิดวินาศภัยข้ึน 
  3) การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียทั้งในเวลาที่เร่ิมต้นเอาประกันภัยและในเวลา 
ที่เกิดวินาศภัยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น 
 ส าหรับสิทธิส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อนั้น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะมีสิทธิเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายค่าสินไหม หรือมีการตั้งค่าสินไหมค้างจ่ ายภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยต่อไว้  
 5.2  หลักความสุจริตอย่างยิ่ง  
 หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง) สัญญาประกันภัยขึ้นอยู่กับ
หลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ซึ่งหมายถึงว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายในสัญญาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
ทั้งหมดที่เป็นสาระส าคัญและหลีกเลี่ยงการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่างๆ ให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบอย่างเต็มที่
และในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ แผนธุรกิจ มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย การ
ปฏิบัติในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงใน
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ทราบ รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เป็นปกติวิสัยซึ่งเก่ียวข้องกับภัยที่จะเอาประกันภัยต่อนั้น  
 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปภายหลัง  
จากที่สัญญาประกันภัยต่อได้เกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะการแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบในกรณีที่มีวินาศภัย 
ขนาดใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะประเมินว่ามีผลกระทบต่อผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อนั้น
เพียงไร 

5.3  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) 
สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาที่ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยึดถือตามหลักการที่ว่า ในการประกันภัยต่อนั้น 
ความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อถูกจ ากัดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผู้รับประกันภัยได้ท าไว้กับผู้เอา
ประกันภัย แต่จะต้องไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะ
เรียกร้องให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อชดใช้ค่าสินไหมให้ตนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหม-
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว หรือ จะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในล าดับต่อไป 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภายในของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ไม่สามารถจะน ามาเรียกเก็บจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้อีก เพราะได้รวมอยู่ในค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับจากบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทส ารวจความเสียหายจากภายนอก  ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความจาก
ภายนอกในการต่อสู้คดี ค่าธรรมเนียมศาลในการต่อสู้คดี ฯลฯ นั้นสามารถจะเรียกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
ได้ตามสัดส่วนที่มีการเอาประกันภัยต่อไว้ 
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5.4  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อมากกว่า 1 
รายขึ้นไป เมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิม บริษัทผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายจะ
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่แต่ละบริษัทได้ตกลงรับประกันภัยต่อไว้ตั้งแต่ต้น 
  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะเกิดมีขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1)  มีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อร่วมรับประกันภัยต่อมากกว่า 1 บริษัทขึ้นไป 
2)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน  
3)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องคุ้มครองส่วนได้เสียของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเดียวกัน 
4)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องเก่ียวข้องกับสิ่งที่เอาประกันภัยเดียวกัน  
5)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดวินาศภัย  

เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไปแล้ว บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อทุกรายรวมกันเท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

ในกรณีที่เกิดวินาศภัยซึ่งมีค่าเสียหายเป็นจ านวนมาก แม้ว่า บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อยังไม่ได้รับเงิน 
ค่าสินไหมที่ได้เรียกจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตามสัดส่วนที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อก็ 
ไม่สามารถจะอ้างเป็นเหตุผลในการประวิงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 

5.5  หลักเหตุใกล้ชิด  
 หลักเหตุใกล้ชิด (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักสาเหตุใกล้ชิด) เป็นหลักซึ่งก าหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใกล้ชิดกับภัยที่รับประกันภัยไว้ตามสัญญา
ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยมีกับผู้เอาประกันภัย และต้องไม่เป็นภัยที่อยู่ในข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยต่อ 
 ก่อนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับการชดใช้จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่า วินาศภัยที่บริษัทจะเรียกร้องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อนั้นอยู่ในขอบเขตการคุ้มครอง
ตามสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการจ่ายค่าสินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) แก่ผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยมีกับผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้คืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะมีการเจรจา  
เพิ่มเงื่อนไขพิเศษบางอย่างว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) ไม่เกินวงเงินหนึ่งไว้ในสัญญา
ประกันภัยต่ออย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น  
 5.6  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา  
 หลักกฎหมายหนึ่งที่มีความส าคัญซึ่งท าให้สัญญาประกันภัยต่อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยที่มีอยู่เดิม ก็คือ 
หลักความสัมพันธ์ทางสัญญาซึ่งก าหนดว่า สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาซึ่งไม่สามารถจะมอบสิทธิหรือความรับผิด
แก่อีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนแปลกหน้าในสัญญานั้นได้ กล่าวคือ สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัทผู้รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอา
ประกันภัยแต่อย่างใด 

(Principle of Utmost Good Faith)

(Principle of Indemnity)
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  2)  การประกันภัยทางทะเล จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียในเวลาที่เกิดวินาศภัยข้ึน 
  3) การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียทั้งในเวลาที่เร่ิมต้นเอาประกันภัยและในเวลา 
ที่เกิดวินาศภัยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องมีสิทธิส่วนได้เสียตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น 
 ส าหรับสิทธิส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อนั้น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะมีสิทธิเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายค่าสินไหม หรือมีการตั้งค่าสินไหมค้างจ่ ายภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยต่อไว้  
 5.2  หลักความสุจริตอย่างยิ่ง  
 หลักความสุจริตอย่างยิ่ง (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง) สัญญาประกันภัยขึ้นอยู่กับ
หลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ซึ่งหมายถึงว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายในสัญญาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
ทั้งหมดที่เป็นสาระส าคัญและหลีกเลี่ยงการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่างๆ ให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบอย่างเต็มที่
และในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญ แผนธุรกิจ มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย การ
ปฏิบัติในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย การเปลี่ยนแปลงใน
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ทราบ รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เป็นปกติวิสัยซึ่งเก่ียวข้องกับภัยที่จะเอาประกันภัยต่อนั้น  
 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปภายหลัง  
จากที่สัญญาประกันภัยต่อได้เกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะการแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบในกรณีที่มีวินาศภัย 
ขนาดใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะประเมินว่ามีผลกระทบต่อผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อนั้น
เพียงไร 

5.3  หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง) 
สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาที่ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยึดถือตามหลักการที่ว่า ในการประกันภัยต่อนั้น 
ความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อถูกจ ากัดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผู้รับประกันภัยได้ท าไว้กับผู้เอา
ประกันภัย แต่จะต้องไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะ
เรียกร้องให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อชดใช้ค่าสินไหมให้ตนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหม-
ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว หรือ จะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในล าดับต่อไป 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภายในของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ไม่สามารถจะน ามาเรียกเก็บจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้อีก เพราะได้รวมอยู่ในค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับจากบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทส ารวจความเสียหายจากภายนอก  ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความจาก
ภายนอกในการต่อสู้คดี ค่าธรรมเนียมศาลในการต่อสู้คดี ฯลฯ นั้นสามารถจะเรียกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
ได้ตามสัดส่วนที่มีการเอาประกันภัยต่อไว้ 
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5.4  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นหลักการที่สนับสนุนหลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อมากกว่า 1 
รายขึ้นไป เมื่อเกิดวินาศภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิม บริษัทผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายจะ
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่แต่ละบริษัทได้ตกลงรับประกันภัยต่อไว้ตั้งแต่ต้น 
  หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะเกิดมีขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1)  มีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อร่วมรับประกันภัยต่อมากกว่า 1 บริษัทขึ้นไป 
2)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน  
3)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องคุ้มครองส่วนได้เสียของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเดียวกัน 
4)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องเก่ียวข้องกับสิ่งที่เอาประกันภัยเดียวกัน  
5)  สัญญาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดวินาศภัย  

เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไปแล้ว บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อทุกรายรวมกันเท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

ในกรณีที่เกิดวินาศภัยซึ่งมีค่าเสียหายเป็นจ านวนมาก แม้ว่า บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อยังไม่ได้รับเงิน 
ค่าสินไหมที่ได้เรียกจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตามสัดส่วนที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อก็ 
ไม่สามารถจะอ้างเป็นเหตุผลในการประวิงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 

5.5  หลักเหตุใกล้ชิด  
 หลักเหตุใกล้ชิด (หรือเดิมเรียกกันทั่วไปว่า หลักสาเหตุใกล้ชิด) เป็นหลักซึ่งก าหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใกล้ชิดกับภัยที่รับประกันภัยไว้ตามสัญญา
ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยมีกับผู้เอาประกันภัย และต้องไม่เป็นภัยที่อยู่ในข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยต่อ 
 ก่อนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับการชดใช้จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่า วินาศภัยที่บริษัทจะเรียกร้องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อนั้นอยู่ในขอบเขตการคุ้มครอง
ตามสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการจ่ายค่าสินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) แก่ผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยมีกับผู้เอาประกันภัย บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้คืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะมีการเจรจา  
เพิ่มเงื่อนไขพิเศษบางอย่างว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมกรุณา (Ex Gratia Payment) ไม่เกินวงเงินหนึ่งไว้ในสัญญา
ประกันภัยต่ออย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น  
 5.6  หลักความสัมพันธ์ทางสัญญา  
 หลักกฎหมายหนึ่งที่มีความส าคัญซึ่งท าให้สัญญาประกันภัยต่อแตกต่างจากสัญญาประกันภัยที่มีอยู่เดิม ก็คือ 
หลักความสัมพันธ์ทางสัญญาซึ่งก าหนดว่า สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาซึ่งไม่สามารถจะมอบสิทธิหรือความรับผิด
แก่อีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนแปลกหน้าในสัญญานั้นได้ กล่าวคือ สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัทผู้รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอา
ประกันภัยแต่อย่างใด 

(Principle of Contribution)

(Principle of Proximate Cause)

(Principle of Privity of Contract)
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 ตัวอย่างที่ 4.1 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยที่มีกับผู้รับประกันภัย แต่ไม่ได้รับการชดใช้เนื่องจากผู้รับประกันภัยได้ล้มละลายจึงไม่สามารถจะชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่มีอยู่ได้ ต่อมา ผู้เอาประกันภัยได้สืบทราบว่า ผู้รับประกันภัยรายนั้นได้เอา
ประกันภัยต่อ 90% ของภัยนั้นไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยมีความรู้สึกว่า เนื่องจากผู้รับ
ประกันภัยรายนั้นได้เอาประกันภัยต่อถึง 90% ไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จึงพยายามที่จะด าเนินการทางกฎหมาย
เพื่อจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 90% ในส่วนที่เขาควรจะได้รับคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ตามหลักกฎหมายที่
ได้อธิบายข้างต้น ผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้
เพราะผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยต่อ 
 หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อตกเป็นผู้ล้มละลาย บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะช าระหนี้สินให้แก่ผู้ช าระบัญชี
ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อนั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องขอเข้าร่วมรับช าระหนี้ในลักษณะเฉลี่ยร่วมกับเจ้าหนี้ราย
อ่ืนๆ ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ  
 ในทางกลับกัน หากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อล้มละลาย บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อก็ยังต้องช าระค่าสินไหม
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจ านวน แล้วค่อยไปขอรับช าระหนี้ส าหรับค่าสินไหมทดแทนนั้นในลักษณะเฉลี่ยหนี้ร่วมกับ
เจ้าหนี้รายอ่ืนๆ ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  
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เรื่องที่ 4.2  
การเอาประกันภัยต่อ 
   
  
 ในการเอาประกันภัยต่อ บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรต้องทราบ 1) วิธีการเอาประกันภัยต่อ 2) บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ 3) การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 4) ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการ
คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และ 5) ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
 
1. วิธีการเอาประกันภัยต่อ 

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 2 วิธีหลักๆ คือ 
1.1  ติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 การติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
 

1.2  ติดต่อผ่านคนกลาง วิธีนี้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ โดยผ่านคนกลาง
ที่เรียกว่า บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายใน 
ประเทศ (Local Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance 
Broker) 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 การติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผ่านคนกลาง 
 
 บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะท างานให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1)  เสาะหาบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา  

 2)  เจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 
(Reinsureance Broker) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 
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ภาพที่ 4.6 การติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
 

1.2  ติดต่อผ่านคนกลาง วิธีนี้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ โดยผ่านคนกลาง
ที่เรียกว่า บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อภายใน 
ประเทศ (Local Reinsurance Broker) หรอืบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ (International Reinsurance 
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ภาพที่ 4.7 การติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผ่านคนกลาง 
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บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทผู้รับประกันภยัต่อ 
(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทผู้เอาประกันภยัต่อ 
(Reinsured) 

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ

(Reinsurer)

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ

(Reinsurer)

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ

(Reinsureance Broker)

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ

(Reinsurer)
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บริษัทรับประกันภัยต่อโดยเฉพาะซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่อขนาดใหญ่ส่วนมากจะอยู่ในประเทศสหรัฐ -
อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์  
 
3. การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อมีทั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อของคนไทยเอง และบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ
ซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจากต่างประเทศ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน 
 3.1  เหตุผลที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศมีหลาย
ประการ คือ 

1) มีความเข้าใจเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี  
2) ประหยัดเวลาและสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
3) ตอบค าถามและแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว 
4) มีข้อมูลของตลาดมากพอที่จะเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
5) เข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลของตลาดประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ 
6) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว 
7) มีอ านาจต่อรองสูงกว่า 
8) ให้ความรู้ทางเทคนิค และจัดสัมมนาหรืออบรมทางวิชาการตามที่ขอมาได้ 
9) เป็นกันชนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง

ระหว่างกัน 
 3.2  เหตุผลที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจาณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศซึ่งเป็น
สาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจากต่างประเทศมีหลายประการคือ 

1)  เป็นภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่มีความช านาญ
ในการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยประเภทนั้นโดยเฉพาะ 

2)  เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่อยู่ใน
ตลาดประกันภัยต่อขนาดใหญ่ เช่น Lloyd’s of London เป็นคนกลางในการติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่
ที่มีศักยภาพในการรับประกันภัยต่อได้ 
 ในปัจจุบันนี้ บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจาก
ต่างประเทศบางราย เช่น Aon Benfield, Marsh & McLennan, Jardine Lloyd Thompson ฯลฯ ซึ่งมีเครือข่าย
การด าเนินงานเกือบทั่วโลกได้มาตั้งส านักงานอยู่ในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารชาวไทย ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในประเทศไทยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เงื่อนไขของตลาดภายในประเทศได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน 
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 3)  จัดเตรียมเนื้อหา/ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ หรือการตรวจสอบ เนื้อหา/ข้อตกลงของสัญญา
ประกันภัยต่อที่จัดเตรียมโดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  

 4)  งานธุรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งรวมถึงการแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีวินาศภัยขนาดใหญ่ 
การรับและจ่ายเงินตามงบบัญชีประกันภัยต่อ การเจรจาและการติดตามค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น  

โดยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage) 
จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 
2. บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

บริษัทผู้รับประกันภัยต่ออาจเป็นบริษัทประกันภัย (Direct Insurance Company) ซึ่งมีแผนกหรือฝ่ายรับ
ประกันภัยต่อด้วย หรือเป็นบริษัทประกันภัยต่อโดยเฉพาะ (Professional Reinsurance Company) ซึ่งรับประกันภัยต่อ
ประเภทต่างๆ  
 ตัวอย่างของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นบริษัทประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เอาประกันภัยต่อ 
ไปยังบริษัทประกันภัย ข. จ ากัด จะถือว่า บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เป็นบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ในขณะที่บริษัท
ประกันภัย ข. จ ากัด เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นบริษัทประกนัภัย 
 

ตัวอย่างของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นบริษัทประกันภัยต่อโดยเฉพาะ เช่น บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด 
เอาประกันภัยต่อไปยัง XYZ Reinsurance Company จะถือว่า บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เป็นบริษัทผู้ เอา
ประกันภัยต่อ ในขณะที่ XYZ Reinsurance Company เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นบริษัทประกนัภัยต่อโดยเฉพาะ 

บริษัทประกันภยั ก. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อ 

(Reinsured) 

บริษัทประกันภยั ข. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูร้ับประกันภยัต่อ 

(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทประกันภยั ก. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อ 

(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

XYZ Reinsurance Company 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูร้ับประกันภยัต่อ 

(Reinsurer) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

บริษัทประกันภัย ข. จ�ากัด

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ

(Reinsurer)

XYZ Reinsurance Company

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ

(Reinsurer)

บริษัทประกันภัย ก. จ�ากัด

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ

(Reinsurer)
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บริษัทรับประกันภัยต่อโดยเฉพาะซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่อขนาดใหญ่ส่วนมากจะอยู่ในประเทศสหรัฐ -
อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์  
 
3. การพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 

บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อมีทั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อของคนไทยเอง และบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ
ซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจากต่างประเทศ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน 
 3.1  เหตุผลที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศมีหลาย
ประการ คือ 

1) มีความเข้าใจเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี  
2) ประหยัดเวลาและสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
3) ตอบค าถามและแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว 
4) มีข้อมูลของตลาดมากพอที่จะเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
5) เข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลของตลาดประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ 
6) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว 
7) มีอ านาจต่อรองสูงกว่า 
8) ให้ความรู้ทางเทคนิค และจัดสัมมนาหรืออบรมทางวิชาการตามที่ขอมาได้ 
9) เป็นกันชนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง

ระหว่างกัน 
 3.2  เหตุผลที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจาณาเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศซึ่งเป็น
สาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจากต่างประเทศมีหลายประการคือ 

1)  เป็นภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่มีความช านาญ
ในการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยประเภทนั้นโดยเฉพาะ 

2)  เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อที่อยู่ใน
ตลาดประกันภัยต่อขนาดใหญ่ เช่น Lloyd’s of London เป็นคนกลางในการติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่
ที่มีศักยภาพในการรับประกันภัยต่อได้ 
 ในปัจจุบันนี้ บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจาก
ต่างประเทศบางราย เช่น Aon Benfield, Marsh & McLennan, Jardine Lloyd Thompson ฯลฯ ซึ่งมีเครือข่าย
การด าเนินงานเกือบทั่วโลกได้มาตั้งส านักงานอยู่ในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารชาวไทย ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในประเทศไทยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เงื่อนไขของตลาดภายในประเทศได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน 
 
 

สวิต
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 3)  จัดเตรียมเนื้อหา/ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ หรือการตรวจสอบ เนื้อหา/ข้อตกลงของสัญญา
ประกันภัยต่อที่จัดเตรียมโดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ  

 4)  งานธุรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งรวมถึงการแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีวินาศภัยขนาดใหญ่ 
การรับและจ่ายเงินตามงบบัญชีประกันภัยต่อ การเจรจาและการติดตามค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น  

โดยบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage) 
จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 
2. บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

บริษัทผู้รับประกันภัยต่ออาจเป็นบริษัทประกันภัย (Direct Insurance Company) ซึ่งมีแผนกหรือฝ่ายรับ
ประกันภัยต่อด้วย หรือเป็นบริษัทประกันภัยต่อโดยเฉพาะ (Professional Reinsurance Company) ซึ่งรับประกันภัยต่อ
ประเภทต่างๆ  
 ตัวอย่างของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นบริษัทประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เอาประกันภัยต่อ 
ไปยังบริษัทประกันภัย ข. จ ากัด จะถือว่า บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เป็นบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ในขณะที่บริษัท
ประกันภัย ข. จ ากัด เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นบริษัทประกนัภัย 
 

ตัวอย่างของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นบริษัทประกันภัยต่อโดยเฉพาะ เช่น บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด 
เอาประกันภัยต่อไปยัง XYZ Reinsurance Company จะถือว่า บริษัทประกันภัย ก. จ ากัด เป็นบริษัทผู้ เอา
ประกันภัยต่อ ในขณะที่ XYZ Reinsurance Company เป็นบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นบริษัทประกนัภัยต่อโดยเฉพาะ 

บริษัทประกันภยั ก. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อ 

(Reinsured) 

บริษัทประกันภยั ข. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูร้ับประกันภยัต่อ 

(Reinsurer) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

บริษัทประกันภยั ก. จ ากัด 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อ 

(Reinsured) 

ประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) 

XYZ Reinsurance Company 
ในฐานะที่เป็นบริษัทผูร้ับประกันภยัต่อ 

(Reinsurer) 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4. ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อมีดังต่อไปนี้ 

1) มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ 
2) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ที่มีการเผยแพร่โดย
สถาบัน A.M. Best และ S & P เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งตามประกาศของ คปภ. ได้ก าหนด Credit Rating ขั้นต่ าของ
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ไม่ต่ ากว่า BBB 

3) ใกล้ชิดและพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
4) มีนโยบายในการรับประกันภัยที่คล้ายคลึงกับของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
5) บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพึ่งพาความรู้ทางด้านเทคนิคของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ 
6) สามารถให้ความรู้ทางเทคนิคและจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เป็นคร้ังคราว 
7) มีความชัดเจนในระบบบัญชีและเอกสาร 
8) สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อภายในระยะเวลาอันสมควร 
9) กระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
 

5. ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
 ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อที่อยากจะติดต่อธุรกิจด้วย  
มีดังต่อไปนี้ 

1)  ชื่อเสียงและขนาดของบริษัทนั้นในธุรกิจประกันภัย เช่น เป็นบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก 
2)  ประเภทของงานที่รับประกันภัย เช่น เป็นบริษัทที่เน้นหนักทางด้านการรับประกันภัยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 

หรือเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนระหว่างการรับประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยทั่วไปใกล้เคียงกัน 
3)  ลักษณะของโปรแกรมการจัดสัญญาประกันภัยต่อเป็นแบบใด ซึ่งจะเก่ียวข้องกับเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อคาดว่าจะได้รับจากบริษัทนั้นในระยะยาว  
4)  ผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อที่ผ่านมามีก าไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไร ซึ่งบางบริษัทอาจจะมี  

ผลประกอบการที่มีก าไรต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี ในขณะที่บางบริษัทอาจจะมีผลประกอบการที่ผันผวน เช่น  
มีก าไร 3-4 ปี และขาดทุน 2-3 ปีสลับกัน เป็นต้น 

5)  กลุ่มของเจ้าของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มี ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนงานให้แก่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อในระยะยาว 

6)  ทีมผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัย การตลาด และการจัดการสินไหมทดแทน 
7)  นโยบายของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ตลอดจนนโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเป็นอย่างไร 

บางบริษัทอาจจะอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจเป็นอย่างมาก ท าให้บริษัทนั้นอาจจะผ่อนปรนนโยบายการพิจารณารับ
ประกันภัยของตนลง เพื่อจะได้งานเข้าบริษัทมากๆ ซึ่งจะท าให้เพิ่มความเสี่ยงของบริษัทนั้น 

8)  ฐานะการเงิน และประวัติการช าระเบี้ยประกันภัยต่อของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นอย่างไร  

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-17 
 

เรื่องที่ 4.3  
ประเภทของการประกันภัยต่อ 
   
  
 การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ 

1. การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 
2. การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) 

 รายละเอียดของการประกันภัยต่อแต่ละประเภท มีดังนี้ 
 
1. การประกันภัยต่อเฉพาะราย  
 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวิธีการประกันภัยต่อวิธีแรกที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีการประกันภัยต่อตามสัญญา 

การประกันภัยต่อเฉพาะรายคือ การประกันภัยซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเสนอรายละเอียดของภัย  
แต่ละรายไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา ซึ่งในปัจจุบันนี้จะติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็น
ส่วนใหญ่เพื่อความรวดเร็ว แต่ก็ยังมีการติดต่อทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือโทรศัพท์บ้าง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
พิจารณารายละเอียดของภัยแต่ละรายที่เสนอมาอย่างถี่ถ้วน และมีสิทธิ์ที่จะตกลงหรือปฏิเสธการรับประกันภัยต่อ
ส าหรับภัยแต่ละรายได้ตามความเห็นและนโยบายของตน รวมทั้งจะรับประกันภัยต่อในวงเงินหรือสัดส่วนเท่าไรก็ได้ 
 1.1  เหตุผลของการเลือกใช้การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
 ปัจจุบันนี้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมักใช้การประกันภัยต่อเฉพาะรายในกรณีต่อไปนี้ 

1)  เป็นภัยซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่บริษัทสามารถจะจัดสรรเข้าการประกันภัยต่อ
ตามสัญญา (Treaty Reinsurance) ที่มีอยู่ได้หมด 

2)  ภัยประเภทนั้นถูกยกเว้นโดยข้อก าหนดในการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่ 
3)  เป็นภัยบางอย่างซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก หรือมีประวัติความเสียหายที่ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งผู้รับประกันภัย

ไม่ประสงค์จะท าให้การประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่ได้รับความกระทบกระเทือนมากในกรณีที่เกิดวินาศภัยขนาด
ใหญ่ขึ้น 

4)  เป็นภัยซึ่งจะต้องอาศัยความรู้หรือความช านาญพิเศษของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในการพิจารณา
รับประกันภัย 

1.2  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
1.2.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อในพื้นที่หนึ่ง หรือในกลุ่มของผู้เอา
ประกันภัยซึ่งต้องเดินทางหรือท างานอยู่ด้วยกันตลอดเวลา เช่น ในกรณีที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งรับประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงานและคนงานทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ก็อาจจะท าประกันภัยต่อ
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4. ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 ปัจจัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยต่อมีดังต่อไปนี้ 

1) มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ 
2) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ที่มีการเผยแพร่โดย
สถาบัน A.M. Best และ S & P เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งตามประกาศของ คปภ. ได้ก าหนด Credit Rating ขั้นต่ าของ
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ไม่ต่ ากว่า BBB 

3) ใกล้ชิดและพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
4) มีนโยบายในการรับประกันภัยที่คล้ายคลึงกับของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
5) บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพึ่งพาความรู้ทางด้านเทคนิคของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ 
6) สามารถให้ความรู้ทางเทคนิคและจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เป็นคร้ังคราว 
7) มีความชัดเจนในระบบบัญชีและเอกสาร 
8) สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อภายในระยะเวลาอันสมควร 
9) กระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลายบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
 

5. ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
 ปัจจัยที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อที่อยากจะติดต่อธุรกิจด้วย  
มีดังต่อไปนี้ 

1)  ชื่อเสียงและขนาดของบริษัทนั้นในธุรกิจประกันภัย เช่น เป็นบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก 
2)  ประเภทของงานที่รับประกันภัย เช่น เป็นบริษัทที่เน้นหนักทางด้านการรับประกันภัยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 

หรือเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนระหว่างการรับประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยทั่วไปใกล้เคียงกัน 
3)  ลักษณะของโปรแกรมการจัดสัญญาประกันภัยต่อเป็นแบบใด ซึ่งจะเก่ียวข้องกับเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อคาดว่าจะได้รับจากบริษัทนั้นในระยะยาว  
4)  ผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อที่ผ่านมามีก าไรหรือขาดทุนเป็นอย่างไร ซึ่งบางบริษัทอาจจะมี  

ผลประกอบการที่มีก าไรต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี ในขณะที่บางบริษัทอาจจะมีผลประกอบการที่ผันผวน เช่น  
มีก าไร 3-4 ปี และขาดทุน 2-3 ปีสลับกัน เป็นต้น 

5)  กลุ่มของเจ้าของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และพันธมิตรทางธุรกิจที่มี ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนงานให้แก่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อในระยะยาว 

6)  ทีมผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัย การตลาด และการจัดการสินไหมทดแทน 
7)  นโยบายของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ตลอดจนนโยบายการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเป็นอย่างไร 

บางบริษัทอาจจะอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจเป็นอย่างมาก ท าให้บริษัทนั้นอาจจะผ่อนปรนนโยบายการพิจารณารับ
ประกันภัยของตนลง เพื่อจะได้งานเข้าบริษัทมากๆ ซึ่งจะท าให้เพิ่มความเสี่ยงของบริษัทนั้น 

8)  ฐานะการเงิน และประวัติการช าระเบี้ยประกันภัยต่อของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นอย่างไร  
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เรื่องที่ 4.3  
ประเภทของการประกันภัยต่อ 
   
  
 การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ 

1. การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 
2. การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) 

 รายละเอียดของการประกันภัยต่อแต่ละประเภท มีดังนี้ 
 
1. การประกันภัยต่อเฉพาะราย  
 การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวิธีการประกันภัยต่อวิธีแรกที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีการประกันภัยต่อตามสัญญา 

การประกันภัยต่อเฉพาะรายคือ การประกันภัยซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเสนอรายละเอียดของภัย  
แต่ละรายไปให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา ซึ่งในปัจจุบันนี้จะติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็น
ส่วนใหญ่เพื่อความรวดเร็ว แต่ก็ยังมีการติดต่อทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือโทรศัพท์บ้าง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
พิจารณารายละเอียดของภัยแต่ละรายที่เสนอมาอย่างถี่ถ้วน และมีสิทธิ์ที่จะตกลงหรือปฏิเสธการรับประกันภัยต่อ
ส าหรับภัยแต่ละรายได้ตามความเห็นและนโยบายของตน รวมทั้งจะรับประกันภัยต่อในวงเงินหรือสัดส่วนเท่าไรก็ได้ 
 1.1  เหตุผลของการเลือกใช้การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
 ปัจจุบันนี้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมักใช้การประกันภัยต่อเฉพาะรายในกรณีต่อไปนี้ 

1)  เป็นภัยซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่บริษัทสามารถจะจัดสรรเข้าการประกันภัยต่อ
ตามสัญญา (Treaty Reinsurance) ที่มีอยู่ได้หมด 

2)  ภัยประเภทนั้นถูกยกเว้นโดยข้อก าหนดในการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่ 
3)  เป็นภัยบางอย่างซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก หรือมีประวัติความเสียหายที่ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งผู้รับประกันภัย

ไม่ประสงค์จะท าให้การประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่ได้รับความกระทบกระเทือนมากในกรณีที่เกิดวินาศภัยขนาด
ใหญ่ขึ้น 

4)  เป็นภัยซึ่งจะต้องอาศัยความรู้หรือความช านาญพิเศษของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในการพิจารณา
รับประกันภัย 

1.2  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
1.2.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อในพื้นที่หนึ่ง หรือในกลุ่มของผู้เอา
ประกันภัยซึ่งต้องเดินทางหรือท างานอยู่ด้วยกันตลอดเวลา เช่น ในกรณีที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งรับประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงานและคนงานทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ก็อาจจะท าประกันภัยต่อ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เฉพาะรายนี้บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของตนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานหรือกรณีที่เดินทางไปเป็นหมู่คณะ  
ในเที่ยวบินเดียวกันซึ่งอาจจะท าให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ในท านองเดียวกัน บริษัท
ที่รับประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล อาจจะพบว่ามีสินค้าของผู้เอาประกันภัยหลายรายที่ขนส่งไปในเรือ  
ล าเดียวกัน ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าความเสียหายเกินขีดความสามารถที่บริษัทจะชดใช้ได้หากเกิดพายุและท าให้เรือล านั้น
อับปางในทะเล บริษัทก็สามารถจะลดความเสี่ยงลงโดยการท าประกันภัยต่อเฉพาะรายออกไปบางส่วน 

2)  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ สามารถจะใช้การประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยบางประเภทซึ่ง
การประกันภัยต่อตามสัญญาไม่รับหรือเป็นภัยที่ยกเว้นไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยรายหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมี
มีความประสงค์ที่จะขอเอาประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับทรัพย์สินในโรงงานนี้ แต่เนื่องจากการประกันภัยต่อ
ตามสัญญาโดยทั่วไปไม่คุ้มครองภัยประเภทนี้ หากบริษัทประกันภัยแห่งนี้ประสงค์จะรับประกันภัยรายนี้ ก็ต้องหา
ทางออก โดยการท าประกันภัยต่อเฉพาะรายไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เชี่ยวชาญในการรับประกันภัยประเภทนี้ 

3)  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการรับประกันภัยรายหนึ่งรายใด
ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่ระบุไว้ในการประกันภัยต่อตามสัญญา การท าประกันภัยต่อเฉพาะรายจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถรับประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นได้ 

4)  ในกรณีที่เป็นการรับประกันภัยรายใหญ่ซึ่งมีความซับซ้อน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะให้ 
บริการทางเทคนิคต่างๆ ในการพิจารณารับประกันภัย เช่น การส ารวจภัย การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตลอดจนให้ค าแนะน าในการจัดการสินไหมทดแทน 

5)  ช่วยให้ผลการรับประกันภัยของการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่มีความสมดุลและไม่ผันผวน
มากนัก 
  1.2.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะตกลงรับประกันภัยที่เสนอไปหรือไม่ ซึ่งท าให้
เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะต้องรอจนกว่าจะได้รับค ายืนยันจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเสียก่อน และยิ่ง
จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมากข้ึนในกรณีที่จะต้องเสนอราคาแข่งขันภายในก าหนดเวลา
ซึ่งจะต้องมีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยต่อเฉพาะรายมากพอ  

2)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร การออกใบค าขอเอาประกันภัยต่อ
และกรมธรรม์ประกันภัยต่อส าหรับรายที่เอาประกันภัยต่อเป็นรายๆ ไป 

3)  ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission) ที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับจาก
การประกันภัยต่อเฉพาะรายมักจะต่ ากว่าค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อที่ได้รับจากการประกันภัยต่อตามสัญญาเนื่องจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายสูงกว่า  

4)  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระส าคัญของการประกันภัยต่อ เช่น กรณีเปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเพิ่มหรือลดจ านวน
เงนิเอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงในลักษณะความเสี่ยง การต่ออายุกรมธรรม์ เป็นต้น 

5)  ต้องเปิดเผยข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัยแก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งบางครั้งข้อมูล
อาจจะรั่วไหลไปยังบริษัทคู่แข่งได้ 
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1.3  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
1.3.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1)  สามารถพิจารณารับประกันภัยแต่ละรายตามคุณภาพของงานที่เสนอมาได้ 
2)  ได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ส าหรับภัยที่รับประกันภัยต่อ 
3)  มีโอกาสในการเจรจาหรือก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย และค่าบ าเหน็จ

ประกันภัยต่อที่เหมาะสมได้ 
4)  สามารถควบคุมการกระจุกตัวของภัยที่จะรับประกันภัยได้ 

  1.3.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
1)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการค่อนข้างสูง 
2)  ผลการรับประกันภัยมักไม่มีความสมดุลระหว่างเบี้ยประกันภัยต่อที่ได้รับกับจ านวนเงินเอา

ประกันภัยต่อที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่บริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะประสบกับการขาดทุนเนื่องจากได้เบี้ยประกันภัยต่อไม่มากนักถ้าหากมีวินาศภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้นสัก 
2-3 รายในปีนั้น 

3)  มีโอกาสที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเลือกเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยที่มีประสบ-
การณ์ไม่ค่อยดี ซึ่งท าให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่ออาจเกิดความเสียหายได้ถ้าหากไม่ได้ท าการพิจารณารับประกันภัยต่อ
อย่างระมัดระวังก่อนตกลงรับประกันภัยนั้น 
 ด้วยเหตุที่มีความไม่แน่นอนในการที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะตอบตกลงรับประกันภัยต่อเฉพาะรายที่เสนอ
ไปหรือไม่ ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง เช่น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องติดต่อกับบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อทุกครั้ง และจะต้องท าใบค าขอเอาประกันภัยต่อ และกรมธรรม์ประกันภัยต่อเป็นรายๆ ไป ท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการท างานจึงน าไปสู่การพัฒนาเป็นการประกันภัยต่อตามสัญญาขึ้น 
 
2. การประกันภัยต่อตามสัญญา  
 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสะดวก และ
สามารถลดปริมาณงานในการจัดการลงไปได้มาก โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะมีการ
ท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณอั์กษรล่วงหน้า ซึ่งจะระบุเงื่อนไข ขอบเขต 
ข้อยกเว้น และวงเงินสูงสุดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่างๆ ที่ระบุไว้อย่าง
กว้างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อนั้น ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกรายที่บริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ โดยจะมีการท าสัญญาประกันภัยต่อแยกตาม
ประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อการประกันอัคคีภัย สัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง สัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และสัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 
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เฉพาะรายนี้บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของตนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานหรือกรณีที่เดินทางไปเป็นหมู่คณะ  
ในเที่ยวบินเดียวกันซึ่งอาจจะท าให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ในท านองเดียวกัน บริษัท
ที่รับประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล อาจจะพบว่ามีสินค้าของผู้เอาประกันภัยหลายรายที่ขนส่งไปในเรือ  
ล าเดียวกัน ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าความเสียหายเกินขีดความสามารถที่บริษัทจะชดใช้ได้หากเกิดพายุและท าให้เรือล านั้น
อับปางในทะเล บริษัทก็สามารถจะลดความเสี่ยงลงโดยการท าประกันภัยต่อเฉพาะรายออกไปบางส่วน 

2)  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ สามารถจะใช้การประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยบางประเภทซึ่ง
การประกันภัยต่อตามสัญญาไม่รับหรือเป็นภัยที่ยกเว้นไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้ขอเอาประกันภัยรายหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมี
มีความประสงค์ที่จะขอเอาประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดส าหรับทรัพย์สินในโรงงานนี้ แต่เนื่องจากการประกันภัยต่อ
ตามสัญญาโดยทั่วไปไม่คุ้มครองภัยประเภทนี้ หากบริษัทประกันภัยแห่งนี้ประสงค์จะรับประกันภัยรายนี้ ก็ต้องหา
ทางออก โดยการท าประกันภัยต่อเฉพาะรายไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่เชี่ยวชาญในการรับประกันภัยประเภทนี้ 

3)  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการรับประกันภัยรายหนึ่งรายใด
ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าวงเงินที่ระบุไว้ในการประกันภัยต่อตามสัญญา การท าประกันภัยต่อเฉพาะรายจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถรับประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้นได้ 

4)  ในกรณีที่เป็นการรับประกันภัยรายใหญ่ซึ่งมีความซับซ้อน บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะให้ 
บริการทางเทคนิคต่างๆ ในการพิจารณารับประกันภัย เช่น การส ารวจภัย การก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตลอดจนให้ค าแนะน าในการจัดการสินไหมทดแทน 

5)  ช่วยให้ผลการรับประกันภัยของการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีอยู่มีความสมดุลและไม่ผันผวน
มากนัก 
  1.2.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะตกลงรับประกันภัยที่เสนอไปหรือไม่ ซึ่งท าให้
เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะต้องรอจนกว่าจะได้รับค ายืนยันจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเสียก่อน และยิ่ง
จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมากข้ึนในกรณีที่จะต้องเสนอราคาแข่งขันภายในก าหนดเวลา
ซึ่งจะต้องมีบริษัทผู้รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยต่อเฉพาะรายมากพอ  

2)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร การออกใบค าขอเอาประกันภัยต่อ
และกรมธรรม์ประกันภัยต่อส าหรับรายที่เอาประกันภัยต่อเป็นรายๆ ไป 

3)  ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ (Reinsurance Commission) ที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับจาก
การประกันภัยต่อเฉพาะรายมักจะต่ ากว่าค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อที่ได้รับจากการประกันภัยต่อตามสัญญาเนื่องจาก
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรับประกันภัยต่อเฉพาะรายสูงกว่า  

4)  บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อทราบทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระส าคัญของการประกันภัยต่อ เช่น กรณีเปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเพิ่มหรือลดจ านวน
เงนิเอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงในลักษณะความเสี่ยง การต่ออายุกรมธรรม์ เป็นต้น 

5)  ต้องเปิดเผยข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัยแก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งบางครั้งข้อมูล
อาจจะรั่วไหลไปยังบริษัทคู่แข่งได้ 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-19 
 

1.3  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
1.3.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1)  สามารถพิจารณารับประกันภัยแต่ละรายตามคุณภาพของงานที่เสนอมาได้ 
2)  ได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ส าหรับภัยที่รับประกันภัยต่อ 
3)  มีโอกาสในการเจรจาหรือก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย และค่าบ าเหน็จ

ประกันภัยต่อที่เหมาะสมได้ 
4)  สามารถควบคุมการกระจุกตัวของภัยที่จะรับประกันภัยได้ 

  1.3.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อเฉพาะรายในแง่ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
1)  มีค่าใช้จ่ายในการจัดการค่อนข้างสูง 
2)  ผลการรับประกันภัยมักไม่มีความสมดุลระหว่างเบี้ยประกันภัยต่อที่ได้รับกับจ านวนเงินเอา

ประกันภัยต่อที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่บริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะประสบกับการขาดทุนเนื่องจากได้เบี้ยประกันภัยต่อไม่มากนักถ้าหากมีวินาศภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้นสัก 
2-3 รายในปีนั้น 

3)  มีโอกาสที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเลือกเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายส าหรับภัยที่มีประสบ-
การณ์ไม่ค่อยดี ซึ่งท าให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่ออาจเกิดความเสียหายได้ถ้าหากไม่ได้ท าการพิจารณารับประกันภัยต่อ
อย่างระมัดระวังก่อนตกลงรับประกันภัยนั้น 
 ด้วยเหตุที่มีความไม่แน่นอนในการที่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะตอบตกลงรับประกันภัยต่อเฉพาะรายที่เสนอ
ไปหรือไม่ ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง เช่น บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องติดต่อกับบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อทุกครั้ง และจะต้องท าใบค าขอเอาประกันภัยต่อ และกรมธรรม์ประกันภัยต่อเป็นรายๆ ไป ท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการท างานจึงน าไปสู่การพัฒนาเป็นการประกันภัยต่อตามสัญญาขึ้น 
 
2. การประกันภัยต่อตามสัญญา  
 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสะดวก และ
สามารถลดปริมาณงานในการจัดการลงไปได้มาก โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะมีการ
ท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณอั์กษรล่วงหน้า ซึ่งจะระบุเงื่อนไข ขอบเขต 
ข้อยกเว้น และวงเงินสูงสุดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับงานและภัยต่างๆ ที่ระบุไว้อย่าง
กว้างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อนั้น ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกรายที่บริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ โดยจะมีการท าสัญญาประกันภัยต่อแยกตาม
ประเภทของการประกันภัย เช่น สัญญาประกันภัยต่อการประกันอัคคีภัย สัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง สัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และสัญญาประกันภัยต่อการประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 
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4-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 2.1  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
2.1.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1) ให้ความแน่นอนแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อว่า บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องรับภัยต่างๆ ที่
อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อนั้น 

2)  ลดขั้นตอนการท างานและการจัดการในการท าประกันภัยต่อให้มีน้อยกว่าการประกันภัยต่อ
เฉพาะรายเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถจัดการประกันภัยต่อหลายๆ รายได้ในเวลาเดียวกัน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

3)  บริษัทผู้รับประกันภัยต่อไม่ต้องเสียเวลาท าการพิจารณารับประกันภัยแต่ละรายที่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นอีก จึงท าให้ไม่เกิดความล่าช้าหรือเสียเวลาส าหรับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อที่จะต้องรอให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยอีก 

4)  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งนี้
เพราะสัญญาประกันภัยต่อที่ท ากันมักจะเป็นแบบคุ้มครองต่อเนื่อง โดยจะต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญานั้นโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น 
90 วัน เป็นต้น 

2.1.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
1)  ขอบเขตของสัญญา เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผูกพันที่จะต้องรับงานต่างๆ ที่ถูกจัดสรร

เข้าไปในสัญญาถ้าหากอยู่ภายในขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อนั้น บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจึงมีข้อจ ากัดหรือ
ข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญา โดยเฉพาะภัยที่สามารถจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นได้ ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อควรจะเจรจากับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อก่อนที่จะตกลงท าสัญญาต่อกัน หากเป็นภัยที่ถูกยกเว้นไว้ในสัญญา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องหาทางเอาประกันภัยต่อในรูปของการประกันภัยต่อเฉพาะราย 

2)  ข้อจ ากัดในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่แน่นอนส าหรับ
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นสาระส าคัญของ
สัญญาในระหว่างปีนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเสียก่อน ซึ่งบางครั้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
อาจจะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีนั้น 

3) ในการประกันภัยต่อตามสัญญาบางประเภท ก าหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจัดสรร
ภัยทุกรายเป็นสัดส่วนที่แน่นอนให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งท าให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องสูญเสีย  
เบี้ยประกันภัยต่อจ านวนมากซึ่งเป็นงานรายย่อยที่มีคุณภาพดีและมีอัตราส่วนความเสียหายค่อนข้างต่ าซึ่งมีจ านวนเงิน
เอาประกันภัยแต่ละรายในระดับที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ 

2.2 รูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อ 
ในการประกันภัยต่อตามสัญญานี้ สามารถแบ่งรูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อได้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ 

2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance) 
2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance) 
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2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า 

Proportional Treaty) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก โดยจะมีการแบ่ง  
เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในสัดส่วนเดียวกับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละฝ่ายรับเสี่ยงภัยไว้ 

เมื่อมีการจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะเข้ามาร่วมเสี่ยงภัย โดยภัยทั้งจ านวนจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่ได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งในด้านของจ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เช่น บริษัท  
ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 25% และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อ 75% เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินมากน้อยเท่าไร ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อก็จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับผิดชอบ 25% ส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ 75% 
  ตัวอย่างที่ 4.2 สมมติว่า มีการรับประกันอัคคีภัยร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทคิดเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้ภัยเอง 25% และจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

 
 
 

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 25% 
        และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 
 
  จากตัวอย่างนี้ จะมีการแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี้ 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกนัภัยต่อ 
รับเสีย่งภัยไวเ้อง 25% 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับประกันภัยต่อไว้ 75% 
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2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า 

Proportional Treaty) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก โดยจะมีการแบ่ง  
เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในสัดส่วนเดียวกับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละฝ่ายรับเสี่ยงภัยไว้ 

เมื่อมีการจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะเข้ามาร่วมเสี่ยงภัย โดยภัยทั้งจ านวนจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่ได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งในด้านของจ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เช่น บริษัท  
ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 25% และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อ 75% เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินมากน้อยเท่าไร ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อก็จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับผิดชอบ 25% ส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ 75% 
  ตัวอย่างที่ 4.2 สมมติว่า มีการรับประกันอัคคีภัยร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทคิดเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้ภัยเอง 25% และจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

 
 
 

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 25% 
        และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 
 
  จากตัวอย่างนี้ จะมีการแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี้ 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกนัภัยต่อ 
รับเสีย่งภัยไวเ้อง 25% 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับประกันภัยต่อไว้ 75% 
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4-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 2.1  ข้อดีและข้อเสียของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
2.1.1  ข้อดีของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 

1) ให้ความแน่นอนแก่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อว่า บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องรับภัยต่างๆ ที่
อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อนั้น 

2)  ลดขั้นตอนการท างานและการจัดการในการท าประกันภัยต่อให้มีน้อยกว่าการประกันภัยต่อ
เฉพาะรายเป็นอย่างมาก ท าให้สามารถจัดการประกันภัยต่อหลายๆ รายได้ในเวลาเดียวกัน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

3)  บริษัทผู้รับประกันภัยต่อไม่ต้องเสียเวลาท าการพิจารณารับประกันภัยแต่ละรายที่บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นอีก จึงท าให้ไม่เกิดความล่าช้าหรือเสียเวลาส าหรับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อที่จะต้องรอให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อยืนยันการรับประกันภัยอีก 

4)  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งนี้
เพราะสัญญาประกันภัยต่อที่ท ากันมักจะเป็นแบบคุ้มครองต่อเนื่อง โดยจะต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญานั้นโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น 
90 วัน เป็นต้น 

2.1.2  ข้อเสียของการประกันภัยต่อตามสัญญาในแง่ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ มีดังต่อไปนี้ 
1)  ขอบเขตของสัญญา เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผูกพันที่จะต้องรับงานต่างๆ ที่ถูกจัดสรร

เข้าไปในสัญญาถ้าหากอยู่ภายในขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อนั้น บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจึงมีข้อจ ากัดหรือ
ข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญา โดยเฉพาะภัยที่สามารถจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อนั้นได้ ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อควรจะเจรจากับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อก่อนที่จะตกลงท าสัญญาต่อกัน หากเป็นภัยที่ถูกยกเว้นไว้ในสัญญา
ประกันภัยต่อ ก็ท าให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องหาทางเอาประกันภัยต่อในรูปของการประกันภัยต่อเฉพาะราย 

2)  ข้อจ ากัดในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อเป็นข้อตกลงที่แน่นอนส าหรับ
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นสาระส าคัญของ
สัญญาในระหว่างปีนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อเสียก่อน ซึ่งบางครั้งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
อาจจะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีนั้น 

3) ในการประกันภัยต่อตามสัญญาบางประเภท ก าหนดให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจัดสรร
ภัยทุกรายเป็นสัดส่วนที่แน่นอนให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งท าให้บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องสูญเสีย  
เบี้ยประกันภัยต่อจ านวนมากซึ่งเป็นงานรายย่อยที่มีคุณภาพดีและมีอัตราส่วนความเสียหายค่อนข้างต่ าซึ่งมีจ านวนเงิน
เอาประกันภัยแต่ละรายในระดับที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อสามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ 

2.2 รูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อ 
ในการประกันภัยต่อตามสัญญานี้ สามารถแบ่งรูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อได้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ 

2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance) 
2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance) 
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2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า 

Proportional Treaty) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก โดยจะมีการแบ่ง  
เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในสัดส่วนเดียวกับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละฝ่ายรับเสี่ยงภัยไว้ 

เมื่อมีการจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะเข้ามาร่วมเสี่ยงภัย โดยภัยทั้งจ านวนจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่ได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งในด้านของจ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เช่น บริษัท  
ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 25% และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อ 75% เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินมากน้อยเท่าไร ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อก็จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับผิดชอบ 25% ส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ 75% 
  ตัวอย่างที่ 4.2 สมมติว่า มีการรับประกันอัคคีภัยร้านค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงินเอาประกันภัย 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทคิดเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อรับเสี่ยงไว้ภัยเอง 25% และจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 

 
 
 

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 25% 
        และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 
 
  จากตัวอย่างนี้ จะมีการแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี้ 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกนัภัยต่อ 
รับเสีย่งภัยไวเ้อง 25% 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับประกันภัยต่อไว้ 75% 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2.2.1  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า 
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จ านวนเงินเอาประกันภัยที่แต่ละฝ่ายรับเสี่ยงภัยไว้ 

เมื่อมีการจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อจะเข้ามาร่วมเสี่ยงภัย โดยภัยทั้งจ านวนจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่ได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งในด้านของจ านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เช่น บริษัท  
ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 25% และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อตกลงรับประกันภัยต่อ 75% เมื่อมีวินาศภัย
เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินมากน้อยเท่าไร ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อก็จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งตามตัวอย่างนี้คือ 
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับผิดชอบ 25% ส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรับผิดชอบ 75% 
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ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 25% 
        และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 75% 
 
  จากตัวอย่างนี้ จะมีการแบ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
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ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกนัภัยต่อ 
รับเสีย่งภัยไวเ้อง 25% 
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ภาพที่ 4.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 
  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของ
งานที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 
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ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
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หน่วย: บาท 
 

การแบ่งระหว่าง บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
สัดส่วนการรับเสี่ยงภัย 25% 75% 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,500,000.- 7,500,000.- 
เบี้ยประกันภัย 25,000.- 75,000.- 

 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 3 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 

10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 1,000,000 บาท บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละคร้ัง ดังนี้ 

 
หน่วย: บาท 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 25% 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ75% 

1 10,000.- 2,500.- 7,500.- 
2 250,000.- 62,500.- 187,500.- 
3 1,000,000.- 250,000.- 750,000.- 

 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนมีประโยชน์ส าหรับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทที่เพิ่งจะรับงานประกันภัยประเภทใหม่ที่ตนยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการรับประกันภัยประเภทนั้นมาก่อน แต่จะไม่ค่อยได้ผลในการลดความผันผวนของผลการรับ
ประกันภัยเนื่องจากเบี้ยประกันภัยสุทธิของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะเพิ่มลดในอัตราส่วนเดียวกับค่าสินไหมทดแทน
สุทธิ 

 2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance หรือ 
เรียกย่อๆ ว่า Non-proportional Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss 
Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า Excess of Loss หรือ XOL) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนค่าสินไหม-
ทดแทนเป็นหลัก หากมีความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ
เองแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่ได้ตกลงกันไว้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance หรือ 
เรียกย่อๆ ว่า Non-proportional Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss 
Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า Excess of Loss หรือ XOL) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนค่าสินไหม-
ทดแทนเป็นหลัก หากมีความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ
เองแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่ได้ตกลงกันไว้ 
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ภาพที่ 4.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 
  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของ
งานที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 

 

4-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

การแบ่งระหว่าง บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
สัดส่วนการรับเสี่ยงภัย 25% 75% 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,500,000.- 7,500,000.- 
เบี้ยประกันภัย 25,000.- 75,000.- 

 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 3 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 

10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 1,000,000 บาท บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละคร้ัง ดังนี้ 

 
หน่วย: บาท 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 25% 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ75% 

1 10,000.- 2,500.- 7,500.- 
2 250,000.- 62,500.- 187,500.- 
3 1,000,000.- 250,000.- 750,000.- 

 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนมีประโยชน์ส าหรับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทที่เพิ่งจะรับงานประกันภัยประเภทใหม่ที่ตนยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการรับประกันภัยประเภทนั้นมาก่อน แต่จะไม่ค่อยได้ผลในการลดความผันผวนของผลการรับ
ประกันภัยเนื่องจากเบี้ยประกันภัยสุทธิของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะเพิ่มลดในอัตราส่วนเดียวกับค่าสินไหมทดแทน
สุทธิ 

 2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance หรือ 
เรียกย่อๆ ว่า Non-proportional Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss 
Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า Excess of Loss หรือ XOL) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนค่าสินไหม-
ทดแทนเป็นหลัก หากมีความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ
เองแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่ได้ตกลงกันไว้ 
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ภาพที่ 4.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 
  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของ
งานที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 

ตามส ัญญา

Cover Limit

Cover Limit
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ภาพที่ 4.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 
  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของ
งานที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 
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หน่วย: บาท 
 

การแบ่งระหว่าง บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
สัดส่วนการรับเสี่ยงภัย 25% 75% 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,500,000.- 7,500,000.- 
เบี้ยประกันภัย 25,000.- 75,000.- 

 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 3 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 

10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 1,000,000 บาท บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละคร้ัง ดังนี้ 

 
หน่วย: บาท 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 25% 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ75% 

1 10,000.- 2,500.- 7,500.- 
2 250,000.- 62,500.- 187,500.- 
3 1,000,000.- 250,000.- 750,000.- 

 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนมีประโยชน์ส าหรับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทที่เพิ่งจะรับงานประกันภัยประเภทใหม่ที่ตนยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการรับประกันภัยประเภทนั้นมาก่อน แต่จะไม่ค่อยได้ผลในการลดความผันผวนของผลการรับ
ประกันภัยเนื่องจากเบี้ยประกันภัยสุทธิของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะเพิ่มลดในอัตราส่วนเดียวกับค่าสินไหมทดแทน
สุทธิ 

 2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance หรือ 
เรียกย่อๆ ว่า Non-proportional Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss 
Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า Excess of Loss หรือ XOL) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนค่าสินไหม-
ทดแทนเป็นหลัก หากมีความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ
เองแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่ได้ตกลงกันไว้ 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ภาพที่ 4.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 
  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของ
งานที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 
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ภาพที่ 4.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 
  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของ
งานที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 

 

4-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

การแบ่งระหว่าง บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
สัดส่วนการรับเสี่ยงภัย 25% 75% 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,500,000.- 7,500,000.- 
เบี้ยประกันภัย 25,000.- 75,000.- 

 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 3 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 

10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 1,000,000 บาท บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละคร้ัง ดังนี้ 

 
หน่วย: บาท 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 25% 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ75% 

1 10,000.- 2,500.- 7,500.- 
2 250,000.- 62,500.- 187,500.- 
3 1,000,000.- 250,000.- 750,000.- 

 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนมีประโยชน์ส าหรับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทที่เพิ่งจะรับงานประกันภัยประเภทใหม่ที่ตนยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการรับประกันภัยประเภทนั้นมาก่อน แต่จะไม่ค่อยได้ผลในการลดความผันผวนของผลการรับ
ประกันภัยเนื่องจากเบี้ยประกันภัยสุทธิของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะเพิ่มลดในอัตราส่วนเดียวกับค่าสินไหมทดแทน
สุทธิ 

 2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance หรือ 
เรียกย่อๆ ว่า Non-proportional Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss 
Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า Excess of Loss หรือ XOL) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนค่าสินไหม-
ทดแทนเป็นหลัก หากมีความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ
เองแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่ได้ตกลงกันไว้ 
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ภาพที่ 4.11 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของการประกันภัยต่อตามมสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 
  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จะมีส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง (Deductible) 
จ านวนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบจนถึงจุดส่วนเกิน (Excess Point) หลังจากนั้น 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจุดส่วนเกินนั้น แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินส่วนที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ (Cover) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
  ส าหรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะ
ไม่เป็นสัดส่วนกับจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ แต่จะถูกก าหนดโดยบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละปีตามผลการรับประกันภัยในปีที่ผ่านๆ มา และตามลักษณะโครงสร้างของ
งานที่รับประกันภัยไว้ 
  ตัวอย่างที่ 4.3 บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ ก.ได้มีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนที่
เรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินส าหรับการประกันภัยรถยนต์ (Motor Excess of Loss Treaty) 
ไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ A โดยก าหนดวงเงินที่บริษัทผู้ เอาประกันภัยต่อจะรับผิดชอบเอง 500,000 บาท 
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้การคุ้มครองตามสัญญานี้ในวงเงิน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละคร้ัง และ 10,000,000 บาทตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อนี้ 
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 4 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 
10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 4,800,000 บาท  
ทั้งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 
 
 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง (Deductible) 

Cover Limit 

Excess Point 
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หน่วย: บาท 
 

การแบ่งระหว่าง บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
สัดส่วนการรับเสี่ยงภัย 25% 75% 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 2,500,000.- 7,500,000.- 
เบี้ยประกันภัย 25,000.- 75,000.- 

 
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 3 ครั้ง โดยมีค่าเสียหายครั้งที่ 1 เป็นเงิน 

10,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 1,000,000 บาท บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัท
ผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละคร้ัง ดังนี้ 

 
หน่วย: บาท 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 25% 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ75% 

1 10,000.- 2,500.- 7,500.- 
2 250,000.- 62,500.- 187,500.- 
3 1,000,000.- 250,000.- 750,000.- 

 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนมีประโยชน์ส าหรับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการรับประกันภัยให้สูงขึ้น รวมทั้งบริษัทที่เพิ่งจะรับงานประกันภัยประเภทใหม่ที่ตนยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการรับประกันภัยประเภทนั้นมาก่อน แต่จะไม่ค่อยได้ผลในการลดความผันผวนของผลการรับ
ประกันภัยเนื่องจากเบี้ยประกันภัยสุทธิของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะเพิ่มลดในอัตราส่วนเดียวกับค่าสินไหมทดแทน
สุทธิ 

 2.2.2  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty Reinsurance หรือ 
เรียกย่อๆ ว่า Non-proportional Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss 
Reinsurance หรือเรียกย่อๆ ว่า Excess of Loss หรือ XOL) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนค่าสินไหม-
ทดแทนเป็นหลัก หากมีความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ
เองแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่ได้ตกลงกันไว้ 
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   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
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4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
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ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
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ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
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ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
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   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-25 
 

   1)  การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับ 
(1) การประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทผู้เอา

ประกันภัยต่อสามารถจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดข้ึนเอง แต่นานๆ จึงจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งมีค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง 

(2) มีการสะสมของภัยหลายๆ รายจากเหตุการณ์เดียวกัน เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการรับ 
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยจ านวนหลายๆ หลังในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ใหญ่และลุกลามไปทั่วบริเวณนั้น 

(3) ความเสียหายจากมหันตภัย เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ลมพายุ ซึ่งอาจจะครอบคลุมอาณา
บริเวณที่กว้างขวางมาก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งจะท าให้ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้เป็น
จ านวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้น เช่น มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถ้า
ปราศจากการท าประกันภัยต่อแบบนี้แล้ว จะท าให้ผลการรับประกันภัยในปีนั้นประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง  

2)  เหตุผลที่การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 
(1) ง่ายในการจัดการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดการด้วย 
(2) มีค่าเบี้ยประกันภัยต่อที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 
(3) การที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อมีการเติบโตมากข้ึน ท าให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากข้ึน

จนสามารถจะเพิ่มวงเงินที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนที่ยิ่งมี
จุดส่วนเกิน (Excess Point) สูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะท าให้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อลดลงเท่านั้น 

(4) อนุญาตให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะแทนที่จะคิดเป็น
สัดส่วนตามเบี้ยประกันภัยเดิมที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อคิดจากผู้เอาประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วนไม่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้สูงขึ้น  
  ส าหรับความแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกันภัยต่อตาม
สัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หน่วย: บาท 
 

คร้ังท่ี ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนที่บริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเอง 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้รับ 

ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ 

ส่วนที่บริษัท 
ผู้เอาประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

1 10,000.- 10,000.- -…….. -…….. 
2 250,000.- 250,000.- -…….. -…….. 
3 800,000.- 500,000.- 300,000.- -…….. 
4 4,800,000.- 500,000.- 4,000,000.- 300,000.- 

 
  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  4 จ านวน 4,800,000 บาทซึ่งอาจจะเป็นกรณีของรถยนต์ที่รับ
ประกันภัยไว้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหายด้วย จะเห็นได้ว่า บริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท โดยครั้งแรกรับผิดชอบเองตามสัญญาที่ได้ท าไว้ใน
วงเงิน 500,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบเองอีก 300,000 บาท เนื่องจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้รับผิดชอบ 
เต็มวงเงินที่ให้การคุ้มครองตามสัญญานี้จ านวน 4,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไปแล้ว และปรากฏว่า วงเงินที่
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อได้รับการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งยังไม่พอ จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนที่ เหลือเอง
ทั้งหมด ซึ่งสามารถจะอธิบายให้เห็นได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

                
 

 
ภาพที่ 4.12 การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

       ในกรณีของความรับผิดชอบตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
ต้องรับผิดชอบเองอีกเพราะ 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้รบั 
ประกันภัยต่อ 
รับผิดชอบ (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่
พอ 

ส่วนท่ีบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อรับผิดชอบ 
เอง (Cover) 
ซื้อประกันภยัต่อไม่พอ 

Excess Point 
500,000 

4,500,000 

ครั้งท่ี 1 
10,000.- 

ครั้งท่ี 2 
250,000.- 

ครั้งท่ี 3 
800,000.- 

ครั้งท่ี 4 
4,800,000.- 
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4-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตารางที่ 4.1 ข้อแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกนัภัย 
        ต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Non-proportional Treaty) 

1. วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
    ให้รับประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงๆ ได้ 
   โดยสะดวก 

1. วัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผลการด าเนินงานของ 
   บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อไม่ให้มีความผันผวนผิดปกติ 
   ในกรณีที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก 

2. ขอบเขตความคุ้มครองเหมือนกับความคุ้มครองของการ 
   ประกันภัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

2. ขอบเขตความคุ้มครองอาจแตกต่างจากความ 
   คุ้มครองของการประกันภัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
   ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

3. ไม่จ ากัดจ านวนค่าสินไหมทดแทนรวมที่สามารถเรียกร้อง 
   ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อในแต่ละปี 

3. จ ากัดจ านวนค่าสินไหมทดแทนรวมที่สามารถ 
   เรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยต่อในแต่ละปี 
   ในรูปของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม 
   (Aggregate Limit) หรือจ านวนครั้งท่ีสามารถ 
   จะท าให้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
   ผู้รับประกันภัยต่อกลับไปเต็มวงเงินเดิม 
   (Reinstatement) ได้ 

4. สัญญาเป็นแบบแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ 
   ประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็น 
   หลักโดยจะมีการแบ่งเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 

4. สัญญาเป็นแบบแบ่งปันความเสียหาย (Loss  
   Sharing) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจาก 
   จ านวนค่าสินไหมทดแทนเป็นหลัก โดยบริษัทผู้เอา 
   ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบภายในวงเงินท่ีก าหนด 
   ไว้ก่อน หากมีค่าเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินที่บริษัท 
   ผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเองแล้ว บริษัทผู้รับ 
   ประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม- 
   ทดแทนส่วนท่ีเกินจากนั้น 

5. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องยอมรับตามสัญญา 

5. บริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ย 
   ประกันภัยต่อ 

6. มักมีค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ 6. โดยปกติจะไม่มีค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ เว้นแต่เป็น 
   กรณีที่ติดต่อผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 

7. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช าระเบี้ยประกันภัยต่อเป็นราย 
   ไตรมาสให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลังจากท่ีความ 
   คุ้มครองเริ่มมีผลบังคับไปแล้ว 

7. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
   ต่อทั้งหมดให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก่อนที่ความ 
   คุ้มครองเริ่มมีผลบังคับหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดตาม 
   แต่จะตกลงกัน 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-27 
 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Non-proportional Treaty) 

8. เบี้ยประกันภัยต่อท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจ่ายออกไปมัก 
   สูงกว่าสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

8. เบี้ยประกันภัยต่อท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจ่าย 
   ออกไปมักต่ ากว่าสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 

9. สัญญาประกันภัยต่อท่ีท ากันมักจะเป็นแบบคุ้มครอง 
   ต่อเนื่อง โดยจะต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่ 
   ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญานั้นโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า 
   ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขในสัญญา 

9. สัญญาประกันภัยต่อท่ีท ากันมักเป็นแบบปีต่อปี และ 
   จะต้องท าสัญญาใหม่ทุกป ี

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2.indd   212 4/10/2563 BE   3:54 PM



 

4-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตารางที่ 4.1 ข้อแตกต่างระหว่างการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนและการประกนัภัย 
        ต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Non-proportional Treaty) 

1. วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
    ให้รับประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงๆ ได้ 
   โดยสะดวก 

1. วัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผลการด าเนินงานของ 
   บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อไม่ให้มีความผันผวนผิดปกติ 
   ในกรณีที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก 

2. ขอบเขตความคุ้มครองเหมือนกับความคุ้มครองของการ 
   ประกันภัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

2. ขอบเขตความคุ้มครองอาจแตกต่างจากความ 
   คุ้มครองของการประกันภัยที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
   ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

3. ไม่จ ากัดจ านวนค่าสินไหมทดแทนรวมที่สามารถเรียกร้อง 
   ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อในแต่ละปี 

3. จ ากัดจ านวนค่าสินไหมทดแทนรวมที่สามารถ 
   เรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยต่อในแต่ละปี 
   ในรูปของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดรวม 
   (Aggregate Limit) หรือจ านวนครั้งท่ีสามารถ 
   จะท าให้จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัท 
   ผู้รับประกันภัยต่อกลับไปเต็มวงเงินเดิม 
   (Reinstatement) ได้ 

4. สัญญาเป็นแบบแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ 
   ประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็น 
   หลักโดยจะมีการแบ่งเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 

4. สัญญาเป็นแบบแบ่งปันความเสียหาย (Loss  
   Sharing) เป็นการประกันภัยต่อซึ่งก าหนดจาก 
   จ านวนค่าสินไหมทดแทนเป็นหลัก โดยบริษัทผู้เอา 
   ประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบภายในวงเงินท่ีก าหนด 
   ไว้ก่อน หากมีค่าเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินที่บริษัท 
   ผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเองแล้ว บริษัทผู้รับ 
   ประกันภัยต่อก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม- 
   ทดแทนส่วนท่ีเกินจากนั้น 

5. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
   โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะต้องยอมรับตามสัญญา 

5. บริษัทผู้รับประกันภัยต่อเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ย 
   ประกันภัยต่อ 

6. มักมีค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ 6. โดยปกติจะไม่มีค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ เว้นแต่เป็น 
   กรณีที่ติดต่อผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ 

7. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อช าระเบี้ยประกันภัยต่อเป็นราย 
   ไตรมาสให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อหลังจากท่ีความ 
   คุ้มครองเริ่มมีผลบังคับไปแล้ว 

7. บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
   ต่อทั้งหมดให้บริษัทผู้รับประกันภัยต่อก่อนที่ความ 
   คุ้มครองเริ่มมีผลบังคับหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดตาม 
   แต่จะตกลงกัน 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่     4-27 
 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) 

การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
(Non-proportional Treaty) 

8. เบี้ยประกันภัยต่อท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจ่ายออกไปมัก 
   สูงกว่าสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 

8. เบี้ยประกันภัยต่อท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจ่าย 
   ออกไปมักต่ ากว่าสัญญาแบบเป็นสัดส่วน 

9. สัญญาประกันภัยต่อท่ีท ากันมักจะเป็นแบบคุ้มครอง 
   ต่อเนื่อง โดยจะต่ออายุสัญญาอัตโนมัติในแต่ละปี เว้นแต่ 
   ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญานั้นโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า 
   ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขในสัญญา 

9. สัญญาประกันภัยต่อท่ีท ากันมักเป็นแบบปีต่อปี และ 
   จะต้องท าสัญญาใหม่ทุกป ี
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บทที่ 5  
การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 
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