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บทท่ี 4 การจัดการประกันภัยต่อ                นว. 3 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

4.1  กระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อ 
4.2  แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ 
4.3  การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1.  การประกันภัยต่อ คือ การกระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยรายหนึ่งไปยังผู้รับ
ประกันภัยอีกรายหรือหลายรายหรือไปยังผู้รับประกันภัยต่อส าหรับภัยส่วนที่เกินขีดความสามารถที่บริษัท
จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้เอง การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมี
ความส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการการประกันภัยต่อที่ดีและเป็นระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
ในการก ากับที่ดีจากภาครัฐมาก าหนดแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมี
มาตรฐานในการจัดการประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จะมีหน้าที่ก ากับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

2.  ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีแนวทางการพิจารณาวิธีการประกันภัยต่อที่เหมาะสมกับตนเอง รวมทั้ง
แนวทางการพิจารณาเพื่อเลือกประเภทการประกันภัยต่อที่จะใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของตน 
เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด วิธีการประกันภัยต่อจะมี 2 วิธีหลักๆ คือ 1) ติดต่อกับผู้รับ
ประกันภัยต่อโดยตรง และ 2) ติดต่อผ่านคนกลางที่เรียกว่า นายหน้าประกันภัยต่อ ส่วนประเภทของการ
ประกันภัยต่อมี 2 ประเภท คือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะราย และ 2) การประกันภัยต่อตามสัญญา 

3.  การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องเลือกสรรผู้รับ
ประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
2) มีฐานะทางการเงินมั่นคง 3) มีความพร้อมให้บริการที่รวดเร็ว 4) มีความรู้ด้านเทคนิคซึ่งผู้เอาประกันภัย
ต่อสามารถพึ่งพาได้ 5) ให้ความรู้โดยการจัดอบรมแก่ผู้เอาประกันภัยต่อ 6) มีการบริการท่ีรวดเร็วเป็น
ระบบในเร่ืองบัญชีและเอกสาร และ 7) มีระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ดีและรวดเร็ว  
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เรื่องที่ 4.1  
กระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทาง 
การก ากับการประกันภัยต่อ 
   
  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมหลัก (Core Activity) ของบริษัท 
7 เรื่อง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 คือ 1) การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 2) การเก็บเบี้ยประกันภัย 3) การพิจารณารับ
ประกันภัย 4) การจัดการค่าสินไหมทดแทน 5) การประกันภัยต่อ 6) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และ 7) การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน  

การประกันภัยต่อ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความจ าเป็นและส าคัญมาก เพราะ
การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยวินาศภัย การประกันภัยต่อ
ถูกน ามาใช้เพื่อการกระจายความเส่ียง ลดความเสี่ยง ตลอดจนลดความผันผวนทางการเงิน อันเนื่องมาจากการรับ
ประกันภัยหรือการมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ การประกันภัยต่อยังมีบทบาทที่
ส าคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ความมั่นคงทางการเงิน สภาพคล่อง 
ความเพียงพอของเงินกองทุน การพึ่งพาความช านาญและข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้รับประกันภัยต่อ ตลอดจนช่วยให้
สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ได้หากมีการจัดการประกันภัยต่อที่เหมาะสมเพียงพอ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  
สึนามิ ลมพายุ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อมิได้เป็นการปลดภาระความรับผิดชอบของบริษัทประกันวินาศภัยในฐานะ
ผู้รับประกันภัยที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยได้ แม้ว่าผู้รับประกันภัยต่อจะ
ล้มละลายหรือปิดกิจการ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการเอาประกันภัยต่ออย่างมีนัยส าคัญเพื่อโอนความเสี่ยงจากการ
รับประกันภัย ความบกพร่องในการจัดการการประกันภัยต่ออาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัยได้ จึงจ าเป็นต้องมีจัดการการประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม เริ่มตั้งแต่มีการจัดท ากลยุทธ์ การ
ประกันภัยต่อ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน มีกระบวนการคัดเลือก การตรวจสอบและติดตาม การทบทวน การ
ควบคุม และการจัดท าเอกสารที่ดี รวมถึงการมีกระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่ดี เพื่อเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อนั้นได้รับ จากการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาง  
การเงินที่เป็นที่ยอมรับและที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  
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1. แนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัยต่อ 
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยข้อ 13 (ICP 13) ซึ่งก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ได้ระบุถึงการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย
ในเรื่องการประกันภัยต่อและการโอนความเสี่ยงในรูปแบบอ่ืนว่า หน่วยงานก ากับต้องก าหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัย  
มีการจัดการการใช้ประโยชน์จากการประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 
ICP13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer  
The supervisor requires the insurer to manage effectively its use of reinsurance and other forms of 
risk transfer. The supervisor takes into account the nature of reinsurance business when supervising 
reinsurers based in its jurisdiction. 

 
ที่มา: International Association of Insurance Supervisors. (2017). Insurance Core Principles Updated November 2017. 

 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้น าเอาแนวการก ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยข้อ 13 (ICP 13) มาปรับใช้ในการก ากับดูแลเร่ืองการประกันภัยต่อ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงได้ออก
ประกาศกฎหมายลูกหลายฉบับที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ค าส่ังนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน ฯลฯ เพ่ือมาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการ
ประกันภัยต่อ ได้แก่ 
 1.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 
 1.2  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการ
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 

ดังนั้นบริษัทประกันวินาศภัยควรจึงควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการการ
ประกันภัยต่อที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  
 วัตถุประสงค์ 

ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ และ
คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ประกอบกับเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
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4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 4.1  
กระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทาง 
การก ากับการประกันภัยต่อ 
   
  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมหลัก (Core Activity) ของบริษัท 
7 เรื่อง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 คือ 1) การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 2) การเก็บเบี้ยประกันภัย 3) การพิจารณารับ
ประกันภัย 4) การจัดการค่าสินไหมทดแทน 5) การประกันภัยต่อ 6) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และ 7) การประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน  

การประกันภัยต่อ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความจ าเป็นและส าคัญมาก เพราะ
การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยวินาศภัย การประกันภัยต่อ
ถูกน ามาใช้เพื่อการกระจายความเส่ียง ลดความเสี่ยง ตลอดจนลดความผันผวนทางการเงิน อันเนื่องมาจากการรับ
ประกันภัยหรือการมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ การประกันภัยต่อยังมีบทบาทที่
ส าคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ความมั่นคงทางการเงิน สภาพคล่อง 
ความเพียงพอของเงินกองทุน การพึ่งพาความช านาญและข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้รับประกันภัยต่อ ตลอดจนช่วยให้
สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ได้หากมีการจัดการประกันภัยต่อที่เหมาะสมเพียงพอ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว  
สึนามิ ลมพายุ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อมิได้เป็นการปลดภาระความรับผิดชอบของบริษัทประกันวินาศภัยในฐานะ
ผู้รับประกันภัยที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยได้ แม้ว่าผู้รับประกันภัยต่อจะ
ล้มละลายหรือปิดกิจการ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีการเอาประกันภัยต่ออย่างมีนัยส าคัญเพื่อโอนความเสี่ยงจากการ
รับประกันภัย ความบกพร่องในการจัดการการประกันภัยต่ออาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัยได้ จึงจ าเป็นต้องมีจัดการการประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสม เริ่มตั้งแต่มีการจัดท ากลยุทธ์ การ
ประกันภัยต่อ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน มีกระบวนการคัดเลือก การตรวจสอบและติดตาม การทบทวน การ
ควบคุม และการจัดท าเอกสารที่ดี รวมถึงการมีกระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่ดี เพื่อเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อนั้นได้รับ จากการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาง  
การเงินที่เป็นที่ยอมรับและที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  
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1. แนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัยต่อ 
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยข้อ 13 (ICP 13) ซึ่งก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ได้ระบุถึงการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย
ในเรื่องการประกันภัยต่อและการโอนความเสี่ยงในรูปแบบอ่ืนว่า หน่วยงานก ากับต้องก าหนดให้บริษัทผู้รับประกันภัย  
มีการจัดการการใช้ประโยชน์จากการประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 
ICP13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer  
The supervisor requires the insurer to manage effectively its use of reinsurance and other forms of 
risk transfer. The supervisor takes into account the nature of reinsurance business when supervising 
reinsurers based in its jurisdiction. 

 
ที่มา: International Association of Insurance Supervisors. (2017). Insurance Core Principles Updated November 2017. 

 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้น าเอาแนวการก ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยข้อ 13 (ICP 13) มาปรับใช้ในการก ากับดูแลเร่ืองการประกันภัยต่อ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงได้ออก
ประกาศกฎหมายลูกหลายฉบับที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ค าสั่งนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน ฯลฯ เพื่อมาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการ
ประกันภัยต่อ ได้แก่ 
 1.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 
 1.2  ประกาศนายทะเบียน เร่ือง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการ
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 

ดังนั้นบริษัทประกันวินาศภัยควรจึงควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการการ
ประกันภัยต่อที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1.1  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  
 วัตถุประสงค์ 

ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ และ
คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะ
ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ประกอบกับเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
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รับประกันภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง การด ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง และการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย 

แนวทางการในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีกระบวนการการจัดการการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัย
ต่อนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัยต่อที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 1.1.1  การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ 

 
  1.1.1 การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกัน
วินาศภัยสามารถน าการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และ
พัฒนาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการประกันภัยต่อให้ดีขึ้นและต่อเนื่องตลอดเวลา บริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องมีการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) โดยทั้งหมดจะต้อง
ด าเนินการเป็นกระบวนการและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อตามภาพที่ 4.1 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท า
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.1 กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

 
จากภาพที่ 4.1 โครงสร้างอง์กรที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อ มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่ายดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท 
2) ผู้บริหาร 
3) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อ 
4) หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยบุคคลทั้ง 4 ฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันดังปรากฏในตารางที่ 4.1  
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ

ประกอบด้วย :

โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อ

นโยบายการประกันภัยต่อ

การทบทวนกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจำาทุกปี

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-7 
 

ตารางที่ 4.1 บุคคลผูเ้กี่ยวข้อง บทบาท อ านาจหน้าท่ีความความรับผิดชอบในการบริหารการประกันภัยต่อ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ 
    บริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
        โดยกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ให้ประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อ รวมถึงให้ระบุต าแหน่ง 
และ/หรือ รายชื่อผู้บริหาร และหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ  

(2) นโยบายการประกันภัยต่อโดยให้ค านึงถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหาร 
เงินทุนของบริษัท รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทต้องการรับเสี่ยงภัยไว้เอง และส่วน 
ที่โอนความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และเป้าหมาย 
เงินกองทุนของบริษัท 

(3) บริษัทต้องมีการทบทวนกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจ าทุกปี 
2) ก ากับดูแลให้การจัดท าการประกันภัยต่อเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

ของบริษัท และหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัย   

3) ก าหนดให้มีการควบคุมภายในเพื่อควบคุมการน ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อไป 
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

โดยนโยบายการประกันภัยต่อ ควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
- นโยบายและการบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ 
- การก าหนดขีดจ ากัดความเสี่ยงสุทธิที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด 
- การพึ่งพานายหน้าประกันภัยต่อ  
- กระบวนการในการคัดเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ 
- การก าหนดขีดจ ากัดการกระจุกตัวต่อผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งๆ 
- ผู้รับผิดชอบและจัดการการประกันภัยต่อ 
- บริษัทต้องจัดท าสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายที่ 

เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัท 

- มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ 
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อสม่ าเสมอทุกปี  

- การปรับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ีบริษัท 
ยอมรับได้และเงินกองทุนของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยส าคัญซึ่ง 
อาจกระทบต่อระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ และเงินกองทุนของบริษัท 
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เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีกระบวนการการจัดการการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัย
ต่อนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัยต่อที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 1.1.1  การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ 

 
  1.1.1 การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกัน
วินาศภัยสามารถน าการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และ
พัฒนาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการประกันภัยต่อให้ดีขึ้นและต่อเนื่องตลอดเวลา บริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องมีการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) โดยทั้งหมดจะต้อง
ด าเนินการเป็นกระบวนการและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อตามภาพที่ 4.1 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท า
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.1 กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

 
จากภาพที่ 4.1 โครงสร้างอง์กรที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อ มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่ายดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท 
2) ผู้บริหาร 
3) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อ 
4) หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยบุคคลทั้ง 4 ฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันดังปรากฏในตารางที่ 4.1  
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รับประกันภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง การด ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง และการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย 

แนวทางการในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561  

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีกระบวนการการจัดการการประกันภัยต่อตามแนวทางการก ากับการประกันภัย
ต่อนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัยต่อที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 1.1.1  การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ 

 
  1.1.1 การก าหนดนโยบายและการจัดท ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกัน
วินาศภัยสามารถน าการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และ
พัฒนาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการประกันภัยต่อให้ดีขึ้นและต่อเนื่องตลอดเวลา บริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องมีการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) โดยทั้งหมดจะต้อง
ด าเนินการเป็นกระบวนการและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อตามภาพที่ 4.1 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท า
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.1 กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

 
จากภาพที่ 4.1 โครงสร้างอง์กรที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อ มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่ายดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัท 
2) ผู้บริหาร 
3) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อ 
4) หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยบุคคลทั้ง 4 ฝ่ายจะมีหน้าที่แตกต่างกันดังปรากฏในตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 บุคคลผูเ้กี่ยวข้อง บทบาท อ านาจหน้าท่ีความความรับผิดชอบในการบริหารการประกันภัยต่อ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ 
    บริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
        โดยกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ให้ประกอบด้วย 

(1) โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อ รวมถึงให้ระบุต าแหน่ง 
และ/หรือ รายชื่อผู้บริหาร และหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ  

(2) นโยบายการประกันภัยต่อโดยให้ค านึงถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหาร 
เงินทุนของบริษัท รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทต้องการรับเสี่ยงภัยไว้เอง และส่วน 
ที่โอนความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และเป้าหมาย 
เงินกองทุนของบริษัท 

(3) บริษัทต้องมีการทบทวนกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจ าทุกปี 
2) ก ากับดูแลให้การจัดท าการประกันภัยต่อเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 

ของบริษัท และหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัย   

3) ก าหนดให้มีการควบคุมภายในเพื่อควบคุมการน ากรอบการบริหารการประกันภัยต่อไป 
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

โดยนโยบายการประกันภัยต่อ ควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
- นโยบายและการบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ 
- การก าหนดขีดจ ากัดความเสี่ยงสุทธิที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด 
- การพึ่งพานายหน้าประกันภัยต่อ  
- กระบวนการในการคัดเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ 
- การก าหนดขีดจ ากัดการกระจุกตัวต่อผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งๆ 
- ผู้รับผิดชอบและจัดการการประกันภัยต่อ 
- บริษัทต้องจัดท าสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายที่ 

เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 
ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัท 

- มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ 
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อสม่ าเสมอทุกปี  

- การปรับกรอบการบริหารการประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ีบริษัท 
ยอมรับได้และเงินกองทุนของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยส าคัญซึ่ง 
อาจกระทบต่อระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ และเงินกองทุนของบริษัท 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. ผู้บริหาร  1) ก ากับ ดูแล ติดตามให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการ 

บริหารการประกันภัยต่อท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
2) จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อให้เป็นไป 

ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) พิจารณาผลการด าเนินงานของการประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการ 
บริหารความเสี่ยงของบริษัท 

4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผลเพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ 
การประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

3. หน่วยงานหรือ 
   ผู้รับผิดชอบดูแล 
   กิจกรรมการ 
   ประกันภัยต่อ 

มีหน้าที่บทบาทด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามนโยบายและกรอบการประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. หน่วยงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ของบริษัท 

ท าหน้าที่ติดตามและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าประกันภัยต่อว่าเป็นไปตามกรอบ 
การบริหารการประกันภัยต่อและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศ 

 
 ในการบริหารการประกันภัยต่อนั้น นอกจากบริษัทประกันภัยจะต้องด าเนินการเป็นกระบวนการตามที่กล่าว
มาแล้ว บริษัทยังต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกั นภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2561  ด้วยตามที่ปรากฏใน
ตาราง 4.2 ดังนี้         
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ตารางที่ 4.2 สรุปสาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 
                     เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
1. บริษัทจัดให้มีกรอบ 
   การบริหารการ   
   ประกันภัยต่อ  
   (Reinsurance  
   Management  
   Framework) 

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ เป็นการก าหนดกรอบในการบริหารการประกันภัยต่อและ 
จัดการความเสี่ยงการประกันภัยต่อ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี 
สาระส าคัญอย่างน้อยดังนี้: 

1) มีนโยบายการประกันภัยต่อ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงการ 
     ประกันภัยต่อ 
2) มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
     (Retention) สัดส่วนการรับและเอาประกันภัยต่อ 
3) มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการท าประกันภัยต่อ 
4) รายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
     นโยบายและกรอบการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของ 
 บริษัท ต้นทุนทางการเงิน สถานะ สภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ  
 และประมาณการการรับประกันภัย 

 2. การเอาประกันภัย  
    ต่อกับบริษัทผู้รับ 
    ประกันภัยต่อใน 
    ประเทศ  

บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในประเทศได้ตามสัดส่วนท่ี 
เหมาะสม 

3. การเอาประกันภัยต่อ 
   กับบริษัทผู้รับ 
   ประกันภัยต่อใน 
   ต่างประเทศ  
   (Foreign  
   Reinsurance) 

กรณีการประภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance): บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ 
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับความเสี่ยง 4 ได้ตาม 
สัดส่วนท่ีเหมาะสม (ดูตาราง ท่ี 4.4 ประกอบ) 

กรณีการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance): บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ 
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ไม่เกินตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย ตามประกาศ (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ) 

4. ห้ามบริษัทท าสัญญา 
   ประกันภัยต่อทาง  
   การเงิน หรือสัญญา 
   ประกันภัยต่อแบบ 
   จ ากัด 

สัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบ 
จ ากัด (Finite Reinsurance) ตามประกาศนี้ หมายถึง สัญญาประกันภัยต่อทางการเงินท่ีมี 
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1)  มีการลงรายการทางการเงิน เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทและบริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อโดยไม่มีการช าระเงิน หรือช าระเงินเพียงบางส่วน รวมถึงมีธุรกรรมทาง
การเงินอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแสดงฐานะการเงินและ
น าไปสู่การบิดเบือนฐานะการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท 
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4-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. ผู้บริหาร  1) ก ากับ ดูแล ติดตามให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการ 

บริหารการประกันภัยต่อท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
2) จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อให้เป็นไป 

ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) พิจารณาผลการด าเนินงานของการประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการ 
บริหารความเสี่ยงของบริษัท 

4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผลเพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ 
การประกันภัยต่อ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

3. หน่วยงานหรือ 
   ผู้รับผิดชอบดูแล 
   กิจกรรมการ 
   ประกันภัยต่อ 

มีหน้าที่บทบาทด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามนโยบายและกรอบการประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. หน่วยงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ของบริษัท 

ท าหน้าที่ติดตามและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าประกันภัยต่อว่าเป็นไปตามกรอบ 
การบริหารการประกันภัยต่อและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศ 

 
 ในการบริหารการประกันภัยต่อนั้น นอกจากบริษัทประกันภัยจะต้องด าเนินการเป็นกระบวนการตามที่กล่าว
มาแล้ว บริษัทยังต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกั นภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย  พ.ศ. 2561  ด้วยตามที่ปรากฏใน
ตาราง 4.2 ดังนี้         
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ตารางที่ 4.2 สรุปสาระส าคัญของประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 
                     เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
1. บริษัทจัดให้มีกรอบ 
   การบริหารการ   
   ประกันภัยต่อ  
   (Reinsurance  
   Management  
   Framework) 

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ เป็นการก าหนดกรอบในการบริหารการประกันภัยต่อและ 
จัดการความเสี่ยงการประกันภัยต่อ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี 
สาระส าคัญอย่างน้อยดังนี้: 

1) มีนโยบายการประกันภัยต่อ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงการ 
     ประกันภัยต่อ 
2) มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนรับเสี่ยงภัยไว้เอง 
     (Retention) สัดส่วนการรับและเอาประกันภัยต่อ 
3) มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการท าประกันภัยต่อ 
4) รายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
     นโยบายและกรอบการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของ 
 บริษัท ต้นทุนทางการเงิน สถานะ สภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ  
 และประมาณการการรับประกันภัย 

 2. การเอาประกันภัย  
    ต่อกับบริษัทผู้รับ 
    ประกันภัยต่อใน 
    ประเทศ  

บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อในประเทศได้ตามสัดส่วนท่ี 
เหมาะสม 

3. การเอาประกันภัยต่อ 
   กับบริษัทผู้รับ 
   ประกันภัยต่อใน 
   ต่างประเทศ  
   (Foreign  
   Reinsurance) 

กรณีการประภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance): บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ 
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับความเสี่ยง 4 ได้ตาม 
สัดส่วนท่ีเหมาะสม (ดูตาราง ท่ี 4.4 ประกอบ) 

กรณีการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance): บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ 
กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ไม่เกินตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย ตามประกาศ (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ) 

4. ห้ามบริษัทท าสัญญา 
   ประกันภัยต่อทาง  
   การเงิน หรือสัญญา 
   ประกันภัยต่อแบบ 
   จ ากัด 

สัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบ 
จ ากัด (Finite Reinsurance) ตามประกาศนี้ หมายถึง สัญญาประกันภัยต่อทางการเงินท่ีมี 
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
1)  มีการลงรายการทางการเงิน เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทและบริษัท

ผู้รับประกันภัยต่อโดยไม่มีการช าระเงิน หรือช าระเงินเพียงบางส่วน รวมถึงมีธุรกรรมทาง
การเงินอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแสดงฐานะการเงินและ
น าไปสู่การบิดเบือนฐานะการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท 
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4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 

 2)  ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง (Retrospective Provisions) ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 แล้ว และคู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือท้ังสองฝ่ายทราบความเสียหายแล้ว ซึ่งก าหนด 
 ให้คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันในอนาคต โดยที่เบี้ยประกันภัยต่อ หรือค่าบ าเหน็จ 
 ประกันภัยต่อค านวณจากระยะเวลาและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 
3) ไม่มีการโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk) ที่มีนัยส าคัญ เช่น  
 ความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดย 
 อาจพิจารณาจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนและระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัท เป็นต้น 

5.  ให้บริษัทจัดให้มีการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 
    เกี่ยวกับการ 
    ประกันภัยต่อ 

บริษัทจะต้องจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
1) การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต 

(1) การคัดเลือกผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับ 
ประกันภัยต่อ โดยค านึงถึงอันดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ าที่บริษัทยอมรับได้ การก ากับ 
ดูแลของหน่วยงานก ากับท่ีก ากับดูแลผู้รับประกันภัยต่อ ฐานะความมั่นคง ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการจ่ายเงิน การให้บริการอื่นๆ  

(2) การลดความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทควรมีเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น 
การก าหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ประกันภัยต่อ หรือเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 
การก าหนดเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อ 
ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

(3) การติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดให้มี 
กระบวนการในการติดตามอันดับความน่าเช่ือถือ ฐานะทางการเงิน ความเพียงพอ 
ของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระ 
ผูกพันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

(4) การรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ การรายงานเงินค้างรับและเงินค้างจ่าย 
จากผู้รับประกันภัยต่อ การเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ 

(5) การคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือก  
      นายหน้าประกันภัยต่อ โดยควรค านึงถึงประสบการณ์ การก ากับดูแลของ 
      หน่วยงานก ากับท่ีก ากับดูแลนายหน้าประกันภัยต่อ ความเชี่ยวชาญ และการ 
 ให้บริการ 
(6) การรับและการจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท ากระบวนการ 

ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ     
 

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-11 
 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
5.  ให้บริษัทจัดให้มีการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 
    เกี่ยวกับการ 
    ประกันภัยต่อ 

2) การควบคุมความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
(1) ระดับการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

บริษัทต้องจัดให้มีการท าประกันภัยต่อ โดยยึดหลักการให้มีการกระจายความเสี่ยง 
และค านึงถึงความเสี่ยงท่ีมีต่อผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ระดับความเสี่ยงสะสม บริษัทต้องจัดให้มีการจัดการให้ระดับการรับความเสี่ยงภัย 
ไว้เองสูงสุดต่อเหตุการณ์ (Maximum Event Retention: MER) เป็นไปตามที ่
บริษัทก าหนดไว้ในกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ และในกรณีที่มีความแตกต่าง 
จากท่ีก าหนดไว้ จะต้องมีกระบวนการแก้ไขเพื่อให้กลับสู่ขีดจ ากัด 

3)   การควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
(1)   การท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 
 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
 ของบริษัทในการท าประกันภัยต่อ และจัดให้มีกระบวนการควบคุมและติดตาม 
 การจัดท าสัญญาประกันภัยต่อ 
(2) การจัดท าประกันภัยต่อเฉพาะราย บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท า 
       ประกันภัยต่อเฉพาะราย และก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติ รวมถึงกระบวนการติดตาม 
 เอกสารการยืนยันการท าประกันภัยต่อเฉพาะราย 
(3) การจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและนายหน้า 

ประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลและจัดท ารายงานธุรกรรม 
       การประกันภัยต่อ และต้องสามารถแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
       จากการประกันภัยต่อได้ 

 4)   การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการและวิธีการ 
       รวมถึงการติดตามและเร่งรัดการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้
       ตามเงื่อนไข เช่น ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที (Cash Call) 

 
 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มุ่งเน้นให้ความส าคัญ

กับการประกันภัยต่อ โดยก าหนดให้กรอบการบริหารการประกันภัยต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพราะการที่จะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีกรอบการบริหารประกันภัยต่อและมีการน าไปปฏิบัติตามได้ส าเร็จ
หรือไม่นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการบริษัทจะต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้นรวมถึงให้มีการน าไป
ปฏิบัติจริงด้วย 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 

 2)  ให้ความคุ้มครองย้อนหลัง (Retrospective Provisions) ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 แล้ว และคู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือท้ังสองฝ่ายทราบความเสียหายแล้ว ซึ่งก าหนด 
 ให้คู่สัญญามีสิทธิและภาระผูกพันในอนาคต โดยที่เบี้ยประกันภัยต่อ หรือค่าบ าเหน็จ 
 ประกันภัยต่อค านวณจากระยะเวลาและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 
3) ไม่มีการโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk) ที่มีนัยส าคัญ เช่น  
 ความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดย 
 อาจพิจารณาจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนและระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 ของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อให้แก่บริษัท เป็นต้น 

5.  ให้บริษัทจัดให้มีการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 
    เกี่ยวกับการ 
    ประกันภัยต่อ 

บริษัทจะต้องจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
1) การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต 

(1) การคัดเลือกผู้เอาประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับ 
ประกันภัยต่อ โดยค านึงถึงอันดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ าที่บริษัทยอมรับได้ การก ากับ 
ดูแลของหน่วยงานก ากับท่ีก ากับดูแลผู้รับประกันภัยต่อ ฐานะความมั่นคง ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการจ่ายเงิน การให้บริการอื่นๆ  

(2) การลดความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทควรมีเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น 
การก าหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ประกันภัยต่อ หรือเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 
การก าหนดเง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อ 
ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

(3) การติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดให้มี 
กระบวนการในการติดตามอันดับความน่าเช่ือถือ ฐานะทางการเงิน ความเพียงพอ 
ของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ และความสามารถในการปฏิบัติตามภาระ 
ผูกพันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

(4) การรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อ การรายงานเงินค้างรับและเงินค้างจ่าย 
จากผู้รับประกันภัยต่อ การเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ 

(5) การคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือก  
      นายหน้าประกันภัยต่อ โดยควรค านึงถึงประสบการณ์ การก ากับดูแลของ 
      หน่วยงานก ากับท่ีก ากับดูแลนายหน้าประกันภัยต่อ ความเชี่ยวชาญ และการ 
 ให้บริการ 
(6) การรับและการจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท ากระบวนการ 

ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อ     
 

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-11 
 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

สรุปสาระส าคัญของประกาศฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม 
5.  ให้บริษัทจัดให้มีการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 
    เกี่ยวกับการ 
    ประกันภัยต่อ 

2) การควบคุมความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 
(1) ระดับการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

บริษัทต้องจัดให้มีการท าประกันภัยต่อ โดยยึดหลักการให้มีการกระจายความเสี่ยง 
และค านึงถึงความเสี่ยงท่ีมีต่อผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ระดับความเสี่ยงสะสม บริษัทต้องจัดให้มีการจัดการให้ระดับการรับความเสี่ยงภัย 
ไว้เองสูงสุดต่อเหตุการณ์ (Maximum Event Retention: MER) เป็นไปตามที่ 
บริษัทก าหนดไว้ในกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ และในกรณีที่มีความแตกต่าง 
จากท่ีก าหนดไว้ จะต้องมีกระบวนการแก้ไขเพื่อให้กลับสู่ขีดจ ากัด 

3)   การควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
(1)   การท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 
 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
 ของบริษัทในการท าประกันภัยต่อ และจัดให้มีกระบวนการควบคุมและติดตาม 
 การจัดท าสัญญาประกันภัยต่อ 
(2) การจัดท าประกันภัยต่อเฉพาะราย บริษัทต้องก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท า 
       ประกันภัยต่อเฉพาะราย และก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติ รวมถึงกระบวนการติดตาม 
 เอกสารการยืนยันการท าประกันภัยต่อเฉพาะราย 
(3) การจัดเก็บข้อมูลและการจัดท ารายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและนายหน้า 

ประกันภัยต่อ บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลและจัดท ารายงานธุรกรรม 
       การประกันภัยต่อ และต้องสามารถแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
       จากการประกันภัยต่อได้ 

 4)   การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการและวิธีการ 
       รวมถึงการติดตามและเร่งรัดการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
       ตามเงื่อนไข เช่น ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที (Cash Call) 

 
 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มุ่งเน้นให้ความส าคัญ

กับการประกันภัยต่อ โดยก าหนดให้กรอบการบริหารการประกันภัยต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพราะการที่จะท าให้บริษัทประกันวินาศภัยมีกรอบการบริหารประกันภัยต่อและมีการน าไปปฏิบัติตามได้ส าเร็จ
หรือไม่นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการบริษัทจะต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้นรวมถึงให้มีการน าไป
ปฏิบัติจริงด้วย 
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4-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ การบริหารการประกันภัยต่อ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
1)  การคัดเลือก  
2)  การติดตาม  
3)  การควบคุม  
4)  การทบทวน  
5)  การจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 

   รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้ 
   1) การคัดเลือก เป็นกิจกรรมล าดับแรกที่รวมงานหลายอย่าง ได้แก่ (1) การพิจารณาก าหนด
สัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด (2) การคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ (3) การคัดเลือกวิธีการท าประกันภัยต่อ 
และ (4) การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 

   (1)  การพิจารณาก าหนดสัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด (Maximum Retention Limit) 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับเงินกองทุนของผู้เอาประกันภัยต่อและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

   กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อมีเงินกองทุนมาก ก็สามารถก าหนดสัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองได้  
สูงกว่าผู้เอาประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนน้อย เช่น การท าสัญญาประกันภัยต่อส าหรับการประกันภัยรถยนต์ ผู้เอา
ประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนมากอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) 
แทนการเลือกท าสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เพราะมีความสามารถในการรับเสี่ยงภัย
ไว้เองได้สูง ส่วนผู้เอาประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนน้อยซึ่งไม่สามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้สูงมักเลือกท าสัญญา
ประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน  

   (2)  การคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ ควรคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท (Business Portfolio) และเหมาะสมกับการจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายในขอบเขตของความเสี่ยง
สูงสุดที่รับได้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ใช้ในการก าหนดประเภทของการท าประกันภัยต่อ  ซึ่งมี 2 ประเภท 
คือ การประกันภัยต่อเฉพาะราย และการประกันภัยต่อตามสัญญา  

ก.  การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเสนอราย-
ละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการรับ
ประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบสัดส่วน (Pro Rate) และ 2) 
การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) 

ข. การประกันภัยต่อตามสัญญา เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อ
ท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยผู้รับประกันภัยต่อ  
ตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกรายที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
ไว้ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance) และ 
2) การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน (Non-Proportional Treaty Reinsurance)  

(3)  การคัดเลือกวิธีการท าประกันภัยต่อ เป็นการพิจารณาว่าจะท าโดยตรงหรือผ่านนายหน้า
ประกันภัยต่อ และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ (รายละเอียดจะกล่าวในเรื่องที่ 4.2) 
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(4)  การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ เป็นกระบวนการในการระบุและคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 
(Reinsurer Selection) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ ปัจจัยที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่ 

ก.  ชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เร่ืองการประกันภัยต่อ 
ข.  อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ของผู้รับประกันภัยต่อ ผู้เอา

ประกันภัยต่อต้องพิจารณาเรื่องอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ เพราะจะมีผลต่อความ  
สามารถในการช าระหนี้ และมีผลในเร่ืองการต้องด ารงเงินกองทุนจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ 

ค.  ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) เช่น การก าหนดสัดส่วนการ
กระจายคู่สัญญาที่เหมาะสม ไม่กระจุกตัวอยู่ที่รายใดรายหนึ่งมากเกินไปซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงเร่ืองการกระจุกตัว 
เพราะเท่ากับผู้เอาประกันภัยต่อไปพึ่งพิงผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากผู้รับประกันภัยต่อรายนั้น
เกิดปัญหา เช่น อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลง จะส่งผลกระทบถึงการช าระหนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
รวมทั้งมีผลในเร่ืองการต้องด ารงเงินกองทุนจากความเสี่ยงจากการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นด้วย  
    (รายละเอียดเร่ืองคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะกล่าวในเรื่องที่ 4.3)  
   2)  การติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1)  การเจรจาติดตามการท าสัญญาประกันภัยต่อให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นล่วงหน้าก่อนวัน
เร่ิมต้นคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อของปีที่ต้องการจะซื้อความคุ้มครอง ในกรณีที่เป็นการต่อสัญญาต้องก าหนดว่า
จะเริ่มด าเนินการเจรจาต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อเมื่อใด และควรเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่สัญญาประกันภัยต่อปี
ปัจจุบันจะสิ้นสุดลง 

(2)  การติดตามเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีการลงนามให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(3)  การติดตามการจัดส่งงบบัญชีการประกันภัยต่อ (Reinsurance Statement) ให้มีการ

ส่งตรงตามก าหนดเวลา มีการยืนยันและการช าระเงินตามก าหนด 
(4)  การติดตามและจัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที 

(Cash Call) ให้มีการช าระเงินโดยเร็ว  
   3)  การควบคุม ผู้เอาประกันภัยต่อควรจัดให้มีการควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่  

(1)  การจัดท าคู่มือเรื่องรับประกันภัยให้สอดคล้องคลอบคลุมกันกับเงื่อนไข ข้อก าหนด 
ข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้งจัดท าสรุปสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยใช้
เป็นคู่มือส าหรับพิจารณาว่า ภัยใดเป็นข้อยกเว้นในสัญญาประกันภัยต่อไม่สามารถจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัย 
ต่อได้เพราะไม่คุ้มครอง ต้องระมัดระวังการจัดสรรจ านวนเงินประกันภัยต่อให้ไม่เกินขีดจ ากัดความรับผิดสูงสุดของ
สัญญาประกันภัยต่อ (Treaty Limit) ต้องระมัดระวังเรื่องอาณาเขตความคุ้มครอง (Territorial Limit) ที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยต่อ ไม่รับงานประกันภัยที่อยู่นอกอาณาเขตที่คุ้มครองสัญญาประกันภัยต่อเพราะจะไม่ได้รับการคุ้มครอง 
นอกจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงคู่มือเรื่องรับประกันภัยทุกๆ ปี ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเงื่อนไข ข้อยกเว้น
ข้อก าหนดต่างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อปีต่ออายุ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 1.1.2  การบริหารการประกันภัยต่อ การบริหารการประกันภัยต่อ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
1)  การคัดเลือก  
2)  การติดตาม  
3)  การควบคุม  
4)  การทบทวน  
5)  การจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ 

   รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้ 
   1) การคัดเลือก เป็นกิจกรรมล าดับแรกที่รวมงานหลายอย่าง ได้แก่ (1) การพิจารณาก าหนด
สัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด (2) การคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ (3) การคัดเลือกวิธีการท าประกันภัยต่อ 
และ (4) การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 

   (1)  การพิจารณาก าหนดสัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุด (Maximum Retention Limit) 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับเงินกองทุนของผู้เอาประกันภัยต่อและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

   กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อมีเงินกองทุนมาก ก็สามารถก าหนดสัดส่วนที่รับเสี่ยงภัยไว้เองได้  
สูงกว่าผู้เอาประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนน้อย เช่น การท าสัญญาประกันภัยต่อส าหรับการประกันภัยรถยนต์ ผู้เอา
ประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนมากอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) 
แทนการเลือกท าสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เพราะมีความสามารถในการรับเสี่ยงภัย
ไว้เองได้สูง ส่วนผู้เอาประกันภัยต่อที่มีเงินกองทุนน้อยซึ่งไม่สามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้สูงมักเลือกท าสัญญา
ประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน  

   (2)  การคัดเลือกประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ ควรคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท (Business Portfolio) และเหมาะสมกับการจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายในขอบเขตของความเสี่ยง
สูงสุดที่รับได้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ใช้ในการก าหนดประเภทของการท าประกันภัยต่อ  ซึ่งมี 2 ประเภท 
คือ การประกันภัยต่อเฉพาะราย และการประกันภัยต่อตามสัญญา  

ก.  การประกันภัยต่อเฉพาะราย เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเสนอราย-
ละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการรับ
ประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบสัดส่วน (Pro Rate) และ 2) 
การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) 

ข. การประกันภัยต่อตามสัญญา เป็นวิธีซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อ
ท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยผู้รับประกันภัยต่อ  
ตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกรายที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้จัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
ไว้ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1) การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน (Proportional Treaty Reinsurance) และ 
2) การประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน (Non-Proportional Treaty Reinsurance)  

(3)  การคัดเลือกวิธีการท าประกันภัยต่อ เป็นการพิจารณาว่าจะท าโดยตรงหรือผ่านนายหน้า
ประกันภัยต่อ และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อ (รายละเอียดจะกล่าวในเรื่องที่ 4.2) 
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(4)  การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ เป็นกระบวนการในการระบุและคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ 
(Reinsurer Selection) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ ปัจจัยที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่ 

ก.  ชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เร่ืองการประกันภัยต่อ 
ข.  อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ของผู้รับประกันภัยต่อ ผู้เอา

ประกันภัยต่อต้องพิจารณาเรื่องอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ เพราะจะมีผลต่อความ  
สามารถในการช าระหนี้ และมีผลในเร่ืองการต้องด ารงเงินกองทุนจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ 

ค.  ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) เช่น การก าหนดสัดส่วนการ
กระจายคู่สัญญาที่เหมาะสม ไม่กระจุกตัวอยู่ที่รายใดรายหนึ่งมากเกินไปซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงเร่ืองการกระจุกตัว 
เพราะเท่ากับผู้เอาประกันภัยต่อไปพึ่งพิงผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากผู้รับประกันภัยต่อรายนั้น
เกิดปัญหา เช่น อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลง จะส่งผลกระทบถึงการช าระหนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
รวมทั้งมีผลในเร่ืองการต้องด ารงเงินกองทุนจากความเสี่ยงจากการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นด้วย  
    (รายละเอียดเร่ืองคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะกล่าวในเรื่องที่ 4.3)  
   2)  การติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(1)  การเจรจาติดตามการท าสัญญาประกันภัยต่อให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นล่วงหน้าก่อนวัน
เร่ิมต้นคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อของปีที่ต้องการจะซื้อความคุ้มครอง ในกรณีที่เป็นการต่อสัญญาต้องก าหนดว่า
จะเริ่มด าเนินการเจรจาต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อเมื่อใด และควรเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่สัญญาประกันภัยต่อปี
ปัจจุบันจะสิ้นสุดลง 

(2)  การติดตามเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีการลงนามให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(3)  การติดตามการจัดส่งงบบัญชีการประกันภัยต่อ (Reinsurance Statement) ให้มีการ

ส่งตรงตามก าหนดเวลา มีการยืนยันและการช าระเงินตามก าหนด 
(4)  การติดตามและจัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที 

(Cash Call) ให้มีการช าระเงินโดยเร็ว  
   3)  การควบคุม ผู้เอาประกันภัยต่อควรจัดให้มีการควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
สัญญาประกันภัยต่อ ได้แก่  

(1)  การจัดท าคู่มือเรื่องรับประกันภัยให้สอดคล้องคลอบคลุมกันกับเงื่อนไข ข้อก าหนด 
ข้อยกเว้นต่างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั้งจัดท าสรุปสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยใช้
เป็นคู่มือส าหรับพิจารณาว่า ภัยใดเป็นข้อยกเว้นในสัญญาประกันภัยต่อไม่สามารถจัดสรรเข้าไปในสัญญาประกันภัย 
ต่อได้เพราะไม่คุ้มครอง ต้องระมัดระวังการจัดสรรจ านวนเงินประกันภัยต่อให้ไม่เกินขีดจ ากัดความรับผิดสูงสุดของ
สัญญาประกันภัยต่อ (Treaty Limit) ต้องระมัดระวังเรื่องอาณาเขตความคุ้มครอง (Territorial Limit) ที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยต่อ ไม่รับงานประกันภัยที่อยู่นอกอาณาเขตที่คุ้มครองสัญญาประกันภัยต่อเพราะจะไม่ได้รับการคุ้มครอง 
นอกจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงคู่มือเรื่องรับประกันภัยทุกๆ ปี ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเงื่อนไข ข้อยกเว้น
ข้อก าหนดต่างๆ ในสัญญาประกันภัยต่อปีต่ออายุ  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  การจัดท าคู่มือการด าเนินการกรณีต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ 
ให้สอดคล้องกันกับเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการประกันภัยต่อ เช่น 

ก.  ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องรู้เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วน 
ว่ามีก าหนดวงเงินเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันทีวงเงินเท่าใด  

ข.  ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนด
สัดส่วนจะเรียกได้เมื่อใด  

ค.  ในการประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต่อมีข้อก าหนดว่าด้วยสินไหมทดแทนอย่างไรที่
ต้องปฏิบัติก่อนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ เช่น มีข้อก าหนดต้องแจ้งโดยไม่ชักช้า หรือมี
ข้อก าหนดเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยต่อก่อน 
(Claim Control Clause) ซึ่งหากมิได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยต่อก่อน ผู้รับประกันภัยต่ออาจไม่รับผิดชอบได้ 

(3)  การจัดท าคู่มือเรื่องการจัดท างบบัญชีประกันภัยต่อให้สอดคล้องกันกับเงื่อนไข 
ข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่อ เช่น งบประกันภัยต่อแบบปีรับประกันภัย หรือปีบัญชี ระยะเวลางบบัญชีเป็นราย
เดือน หรือรายไตรมาส ก าหนดส่งและยืนยันความถูกต้องของงบบัญชีและก าหนดในการช าระบัญชีเป็นอย่างไร 

4)  การทบทวน ผู้เอาประกันภัยต่อควรมีการทบทวนในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(1)  ทบทวนนโยบายกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่ออย่างน้อยปีละคร้ัง และปรับข้อมูล

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อให้เป็นปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด (Change in Market) 
และลักษณะความเสี่ยงของบริษัท (Risk Profile) รวมท้ังมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับอาวุโสและคณะกรรมการ
ทราบถึง การปฏิบัติตาม (Compliance) และ สิ่งที่ปฏิบัติแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ (Deviation) ในกลยุทธ์การบริหาร
การประกันภัยต่อ 

(2)  ทบทวนผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ 
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยปกติสัญญาประกันภัยต่อจะมีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ดังนั้นก่อนที่สัญญาประกันภัยต่อจะ
หมดอายุสัญญา ผู้เอาประกันภัยต่อจะมีการทบทวน 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันที่สัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุดเพื่อ
ทบทวนผลการรับประกันภัยต่อ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการประกันภัยต่อต่างๆ ที่ประสงค์จะต่อสัญญาส าหรับปีต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและรองรับแผนงานของบริษัทในปีต่อไป เช่น หากประสงค์จะขยายงาน
รับประกันภัย จะต้องเตรียมจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อส าหรับงานรับประกันภัยที่ต้องการจะขยายนั้น เพื่อมารองรับให้
เป็นไปตามแผนงานของบริษัท 

(3)  ทบทวนสถานะความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อเป็นระยะๆ หากผู้รับ
ประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างมีนัยยะส าคัญ อาจจะส่งผลต่อนโยบายในการเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ เช่น ก าหนดว่าผู้รับประกันภัยต่อจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงิน (Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standards & Poors ขั้นต่ า A- ในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ ผู้เอาประกันภัยต่อมักจะก าหนดมาตรการใน
การแก้ไขที่เหมาะสมมาด าเนินการกับผู้รับประกันภัยต่อนั้น เช่น มาตรการเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิด หรือการแจ้งยกเลิก
สัญญาประกันภัยต่อ  
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   5)  การจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  การท าสัญญาประกันภัยต่อต้องเป็นเอกสารที่มีการลงนามโดยคู่สัญญาประกันภัยต่อ
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ต้องติดตามการยืนยันการท าประกันภัยต่อและจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ได้แก่  

ก.  หนังสือคุ้มครองชั่วคราวประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance 
Cover Note)  

ข.  สลิปการประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance Slip) และ 
ค.  สัญญาประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance Treaty with Stamp)  

(2)  การตรวจทานความถูกต้องของเอกสารสัญญาประกันภัยต่อว่าถูกต้องตามที่ตกลงกันทั้ง
สองฝ่าย 

(3)  กรณีมีการแก้ไขสัญญาประกันภัยต่อในระหว่างปี คู่สัญญาจะต้องตกลงกันทั้งสองฝ่าย 
และมีการบันทึก (Addendum) เป็นหลักฐานพร้อมลงนามโดยคู่สัญญา 

(4)  การเก็บรักษาสัญญาประกันภัยต่อ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องต้องท าอย่างดีและ
มีระบบ 

  
 1.2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ 
ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันต่ออย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และใช้ในการติดตามการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จประกันภัย 
ได้ก าหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดท าและจัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาส และรายปี สรุปชื่อรายงานและระยะ
ก าหนดส่งรายงาน ตามตารางที่ 4.3 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัยได้มีการจัดท าการประกันภัยต่อ ได้แก่  

1) รายงานสรุปรายละเอียดสัญญาเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน และแบบไม่ก าหนด
สัดส่วน  

2) รายงานสรุปรายละเอียดสัญญารับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน และแบบไม่ก าหนด
สัดส่วน  

3) รายงานสรุปสัดส่วนเบี้ยเอาประกันภัยต่อแบบตามสัญญาและแบบเฉพาะรายในประเทศและใน
ต่างประเทศ 

4) รายงานอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ  
5) รายงานการเอาประกันภัยต่อและการรับประกันภัยต่อตามประเภทสัญญาแบบก าหนดสัดส่วนและ

สัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน แยกตามประเภทการประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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(2)  การจัดท าคู่มือการด าเนินการกรณีต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ 
ให้สอดคล้องกันกับเงื่อนไข ข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการประกันภัยต่อ เช่น 

ก.  ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องรู้เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อแบบก าหนดสัดส่วน 
ว่ามีก าหนดวงเงินเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันทีวงเงินเท่าใด  

ข.  ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่ก าหนด
สัดส่วนจะเรียกได้เมื่อใด  

ค.  ในการประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต่อมีข้อก าหนดว่าด้วยสินไหมทดแทนอย่างไรที่
ต้องปฏิบัติก่อนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ เช่น มีข้อก าหนดต้องแจ้งโดยไม่ชักช้า หรือมี
ข้อก าหนดเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยต่อก่อน 
(Claim Control Clause) ซึ่งหากมิได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยต่อก่อน ผู้รับประกันภัยต่ออาจไม่รับผิดชอบได้ 

(3)  การจัดท าคู่มือเรื่องการจัดท างบบัญชีประกันภัยต่อให้สอดคล้องกันกับเงื่อนไข 
ข้อก าหนดในสัญญาประกันภัยต่อ เช่น งบประกันภัยต่อแบบปีรับประกันภัย หรือปีบัญชี ระยะเวลางบบัญชีเป็นราย
เดือน หรือรายไตรมาส ก าหนดส่งและยืนยันความถูกต้องของงบบัญชีและก าหนดในการช าระบัญชีเป็นอย่างไร 

4)  การทบทวน ผู้เอาประกันภัยต่อควรมีการทบทวนในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(1)  ทบทวนนโยบายกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่ออย่างน้อยปีละคร้ัง และปรับข้อมูล

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อให้เป็นปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด (Change in Market) 
และลักษณะความเสี่ยงของบริษัท (Risk Profile) รวมท้ังมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับอาวุโสและคณะกรรมการ
ทราบถึง การปฏิบัติตาม (Compliance) และ สิ่งที่ปฏิบัติแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ (Deviation) ในกลยุทธ์การบริหาร
การประกันภัยต่อ 

(2)  ทบทวนผลประกอบการของสัญญาประกันภัยต่อและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ 
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยปกติสัญญาประกันภัยต่อจะมีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ดังนั้นก่อนที่สัญญาประกันภัยต่อจะ
หมดอายุสัญญา ผู้เอาประกันภัยต่อจะมีการทบทวน 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันที่สัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุดเพื่อ
ทบทวนผลการรับประกันภัยต่อ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการประกันภัยต่อต่างๆ ที่ประสงค์จะต่อสัญญาส าหรับปีต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและรองรับแผนงานของบริษัทในปีต่อไป เช่น หากประสงค์จะขยายงาน
รับประกันภัย จะต้องเตรียมจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อส าหรับงานรับประกันภัยที่ต้องการจะขยายนั้น เพื่อมารองรับให้
เป็นไปตามแผนงานของบริษัท 

(3)  ทบทวนสถานะความมั่นคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อเป็นระยะๆ หากผู้รับ
ประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างมีนัยยะส าคัญ อาจจะส่งผลต่อนโยบายในการเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ เช่น ก าหนดว่าผู้รับประกันภัยต่อจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงิน (Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standards & Poors ขั้นต่ า A- ในกรณีที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ ผู้เอาประกันภัยต่อมักจะก าหนดมาตรการใน
การแก้ไขที่เหมาะสมมาด าเนินการกับผู้รับประกันภัยต่อนั้น เช่น มาตรการเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิด หรือการแจ้งยกเลิก
สัญญาประกันภัยต่อ  
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   5)  การจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรจัดท าเอกสารสัญญาประกันภัยต่อ
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1)  การท าสัญญาประกันภัยต่อต้องเป็นเอกสารที่มีการลงนามโดยคู่สัญญาประกันภัยต่อ
อย่างครบถ้วนถูกต้อง ต้องติดตามการยืนยันการท าประกันภัยต่อและจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ได้แก่  

ก.  หนังสือคุ้มครองชั่วคราวประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance 
Cover Note)  

ข.  สลิปการประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance Slip) และ 
ค.  สัญญาประกันภัยต่อซึ่งได้ลงนามแล้ว (Signed Reinsurance Treaty with Stamp)  

(2)  การตรวจทานความถูกต้องของเอกสารสัญญาประกันภัยต่อว่าถูกต้องตามที่ตกลงกันทั้ง
สองฝ่าย 

(3)  กรณีมีการแก้ไขสัญญาประกันภัยต่อในระหว่างปี คู่สัญญาจะต้องตกลงกันทั้งสองฝ่าย 
และมีการบันทึก (Addendum) เป็นหลักฐานพร้อมลงนามโดยคู่สัญญา 

(4)  การเก็บรักษาสัญญาประกันภัยต่อ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องต้องท าอย่างดีและ
มีระบบ 

  
 1.2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดท าการประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ 
ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันต่ออย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และใช้ในการติดตามการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จประกันภัย 
ได้ก าหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดท าและจัดส่งรายงานเป็นรายไตรมาส และรายปี สรุปชื่อรายงานและระยะ
ก าหนดส่งรายงาน ตามตารางที่ 4.3 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัยได้มีการจัดท าการประกันภัยต่อ ได้แก่  

1) รายงานสรุปรายละเอียดสัญญาเอาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน และแบบไม่ก าหนด
สัดส่วน  

2) รายงานสรุปรายละเอียดสัญญารับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบก าหนดสัดส่วน และแบบไม่ก าหนด
สัดส่วน  

3) รายงานสรุปสัดส่วนเบี้ยเอาประกันภัยต่อแบบตามสัญญาและแบบเฉพาะรายในประเทศและใน
ต่างประเทศ 

4) รายงานอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ  
5) รายงานการเอาประกันภัยต่อและการรับประกันภัยต่อตามประเภทสัญญาแบบก าหนดสัดส่วนและ

สัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน แยกตามประเภทการประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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แนวทางในการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงาน
การจัดท าการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการจัดท าและจัดส่งรายงาน
ดังกล่าว โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถิติตามรูปแบบที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ก าหนด และน าส่งคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในประกาศฯ รวมทั้งควรมีการท าตารางหมายก าหนดการในการจัดท าและจัดส่งรายงานต่างๆ เช่น รายงานรายเดือน 
รายไตรมาส รายปี เพื่อใช้ในการควบคุมว่ามีรายงานอะไรบ้างที่บริษัทจะต้องจัดท าและจัดส่งคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะก าหนดใดบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามว่า  
ได้จัดท าและส่งจริงเมื่อใด 
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6) รายงานการเอาประกันภัยต่อและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย แยกตามประเภทการประกันภัย 
7) รายงานการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัท 
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แนวทางในการปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบ รายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงาน
การจัดท าการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 

บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการจัดท าและจัดส่งรายงาน
ดังกล่าว โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถิติตามรูปแบบที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ก าหนด และน าส่งคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในประกาศฯ รวมทั้งควรมีการท าตารางหมายก าหนดการในการจัดท าและจัดส่งรายงานต่างๆ เช่น รายงานรายเดือน 
รายไตรมาส รายปี เพื่อใช้ในการควบคุมว่ามีรายงานอะไรบ้างที่บริษัทจะต้องจัดท าและจัดส่งคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะก าหนดใดบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามว่า  
ได้จัดท าและส่งจริงเมื่อใด 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6) รายงานการเอาประกันภัยต่อและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย แยกตามประเภทการประกันภัย 
7) รายงานการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัท 
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เรื่องที่ 4.2  
แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีการประกันภัยต่อ 

จากเนื้อหาที่กล่าวใน “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ” ซึ่งอธิบายถึงความส าคัญและประโยชน์
ของการประกันภัยต่อ วิธีการประกันภัยต่อ ประเภทของการประกันภัยต่อ ความแตกต่างของการประกันภัยต่อแบบ
ต่างๆ ข้อดีและข้อเสียของการเอาประกันภัยต่อแบบต่างๆ แล้วนั้น ทั้งหมดจะเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ 
  1.1 วิธีการเอาประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อมีวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 2 วิธีหลักๆ คือ 

1)  ติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
2)  ติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ  
 
1)  ติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง การที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะเลือกวิธีการประกันภัยต่อวิธีใดนั้น

ขึ้นอยู่กับนโยบายและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทเป็นส าคัญและรวมถึงศักยภาพในการติดต่อ
ด าเนินการเอง โดยผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มักมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่มีความพร้อมและมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อเป็นอย่างดีนิยมเลือกติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง
มากกว่าผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก  

2) ติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมักนิยม
เลือกวิธีการติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เพราะนอกจากอาจขาดความพร้อมเรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วยังอาจขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ แต่ผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาด
ใหญ่บางแห่งก็นิยมเลือกการประกันภัยต่อโดยวิธีการติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อเช่นกัน  เนื่องจากนายหน้า
ประกันภัยต่อสามารถท างานให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(1)  การเสาะหาผู้รับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากผู้เอาประกันภัยต่อ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา  

(2)  การเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ กับผู้รับประกันภัยต่อ 
(3)  การจัดเตรียมเนื้อหาข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ หรือการตรวจสอบเนื้อหา ข้อตกลง

ของสัญญาประกันภัยต่อที่จัดเตรียมโดยผู้รับประกันภัยต่อ  
โดยนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อจากผู้รับประกันภัยต่อ  
นายหน้าประกันภัยต่อมีทั้งนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurance Broker) และ

นายหน้าประกันภัยต่อซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศ (Foreign Reinsurance 
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Broker) ซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน  การเลือกใช้
นายหน้าประกันภัยต่อขึ้นอยู่กับเหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนี้  

1.2 การเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อในประเทศ และนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ 
1.2.1  เหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อในประเทศ ได้แก ่

1)  มีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี  
2)  ประหยัดเวลาและสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
3)  ตอบค าถามและแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว 
4)  มีข้อมูลของตลาดมากพอที่จะเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
5)  เข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลของตลาดประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ 
6)  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว 
7)  มีอ านาจต่อรองสูงกว่าการที่ผู้เอาประกันภัยต่อติดต่อเองโดยตรง 
8)  ให้ความรู้ทางเทคนิค และจัดสัมมนาทางวิชาการตามที่ขอมาได้ 
9)  เป็นกันชนระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างกัน 

  1.2.2  เหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต่อควรเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศซึ่งเป็นสาขาหรือ
เครือข่ายของนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศ ได้แก่ 

1)  เป็นภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าประกันภัยต่อที่มีความช านาญ  
ในการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยประเภทนั้นโดยเฉพาะ 

2)  เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าประกันภัยต่อที่อยู่ใน
ตลาดประกันภัยต่อขนาดใหญ่ เช่น Lloyd’s of London โดยติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยของลอยด์ (Lloyd’s 
Brokers) ซึ่งเป็นคนกลางในการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการรับ
ประกันภัยต่อได้ 

 กรณีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ อาจใช้วิธีติดต่อโดยตรง เนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยต่อมักจะรู้จักผู้รับประกันภัยต่ออยู่แล้ว ท าให้การติดต่อท าได้ง่ายและค่าด าเนินการไม่สูง แต่หากเป็นภัยที่มี
ขนาดใหญ่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงก็อาจเลือกใช้วิธีการผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการ
ประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ 

 กรณีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อนิยมใช้วิธีติดต่อผ่าน
นายหน้าประกันภัยต่อที่เป็นนายหน้ามืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อ และด้านตลาดประกันภัยต่อ
เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดประกันภัยต่อดีพอได้รับการบริการ 
ต่างๆ จากนายหน้าประกันภัยต่อดังกล่าวข้างต้น ช่วยลดขั้นตอนที่ต้องไปติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อหลายๆ รายเอง 
จึงประหยัดเวลาและต้นทุนการด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ  

 จะเห็นได้ว่า นายหน้าประกันภัยต่อมีบทบาทที่ส าคัญในการเป็นตัวกลางให้ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อมีการตกลงท าสัญญาประกันภัยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยต่อเฉพาะราย หรือ การประกันภัยต่อตาม
สัญญา ทั้งนี้นายหน้าประกันภัยต่อจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต่อ โดยจะต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม ถูกต้องและทันก าหนดเวลา เพราะการด าเนินการผิดพลาดอาจเกิดจากการ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   194 2/28/2563 BE   8:31 PM



 

4-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 4.2  
แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีการประกันภัยต่อ 

จากเนื้อหาที่กล่าวใน “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ” ซึ่งอธิบายถึงความส าคัญและประโยชน์
ของการประกันภัยต่อ วิธีการประกันภัยต่อ ประเภทของการประกันภัยต่อ ความแตกต่างของการประกันภัยต่อแบบ
ต่างๆ ข้อดีและข้อเสียของการเอาประกันภัยต่อแบบต่างๆ แล้วนั้น ทั้งหมดจะเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ 
  1.1 วิธีการเอาประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อมีวิธีการเอาประกันภัยต่อได้ 2 วิธีหลักๆ คือ 

1)  ติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง 
2)  ติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ  
 
1)  ติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง การที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะเลือกวิธีการประกันภัยต่อวิธีใดนั้น

ขึ้นอยู่กับนโยบายและกรอบการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทเป็นส าคัญและรวมถึงศักยภาพในการติดต่อ
ด าเนินการเอง โดยผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มักมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่มีความพร้อมและมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อเป็นอย่างดีนิยมเลือกติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง
มากกว่าผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก  

2) ติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมักนิยม
เลือกวิธีการติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เพราะนอกจากอาจขาดความพร้อมเรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วยังอาจขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ แต่ผู้เอาประกันภัยต่อที่เป็นธุรกิจขนาด
ใหญ่บางแห่งก็นิยมเลือกการประกันภัยต่อโดยวิธีการติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยต่อเช่นกัน  เนื่องจากนายหน้า
ประกันภัยต่อสามารถท างานให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(1)  การเสาะหาผู้รับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพในการรับงานประกันภัยต่อจากผู้เอาประกันภัยต่อ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานประกันภัยต่อที่จะเสนอให้พิจารณา  

(2)  การเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ กับผู้รับประกันภัยต่อ 
(3)  การจัดเตรียมเนื้อหาข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ หรือการตรวจสอบเนื้อหา ข้อตกลง

ของสัญญาประกันภัยต่อที่จัดเตรียมโดยผู้รับประกันภัยต่อ  
โดยนายหน้าประกันภัยต่อจะมีรายได้ในรูปของค่านายหน้าประกันภัยต่อจากผู้รับประกันภัยต่อ  
นายหน้าประกันภัยต่อมีทั้งนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurance Broker) และ

นายหน้าประกันภัยต่อซึ่งเป็นสาขาหรือเครือข่ายของนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศ (Foreign Reinsurance 
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Broker) ซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน  การเลือกใช้
นายหน้าประกันภัยต่อขึ้นอยู่กับเหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนี้  

1.2 การเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อในประเทศ และนายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ 
1.2.1  เหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อในประเทศ ได้แก ่

1)  มีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี  
2)  ประหยัดเวลาและสามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
3)  ตอบค าถามและแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว 
4)  มีข้อมูลของตลาดมากพอที่จะเปรียบเทียบและหาเงื่อนไขที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้ 
5)  เข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลของตลาดประกันภัยต่อในต่างประเทศได้ 
6)  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว 
7)  มีอ านาจต่อรองสูงกว่าการที่ผู้เอาประกันภัยต่อติดต่อเองโดยตรง 
8)  ให้ความรู้ทางเทคนิค และจัดสัมมนาทางวิชาการตามที่ขอมาได้ 
9)  เป็นกันชนระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างกัน 

  1.2.2  เหตุผลที่ผู้เอาประกันภัยต่อควรเลือกใช้นายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศซึ่งเป็นสาขาหรือ
เครือข่ายของนายหน้าประกันภัยต่อในต่างประเทศ ได้แก่ 

1)  เป็นภัยที่มีความสลับซับซ้อนมากซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าประกันภัยต่อที่มีความช านาญ  
ในการจัดประกันภัยต่อส าหรับภัยประเภทนั้นโดยเฉพาะ 

2)  เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าประกันภัยต่อที่อยู่ใน
ตลาดประกันภัยต่อขนาดใหญ่ เช่น Lloyd’s of London โดยติดต่อผ่านนายหน้าประกันภัยของลอยด์ (Lloyd’s 
Brokers) ซึ่งเป็นคนกลางในการติดต่อระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการรับ
ประกันภัยต่อได้ 

 กรณีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ อาจใช้วิธีติดต่อโดยตรง เนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยต่อมักจะรู้จักผู้รับประกันภัยต่ออยู่แล้ว ท าให้การติดต่อท าได้ง่ายและค่าด าเนินการไม่สูง แต่หากเป็นภัยที่มี
ขนาดใหญ่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงก็อาจเลือกใช้วิธีการผ่านนายหน้าประกันภัยต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการ
ประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ 

 กรณีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อนิยมใช้วิธีติดต่อผ่าน
นายหน้าประกันภัยต่อที่เป็นนายหน้ามืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อ และด้านตลาดประกันภัยต่อ
เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดประกันภัยต่อดีพอได้รับการบริการ 
ต่างๆ จากนายหน้าประกันภัยต่อดังกล่าวข้างต้น ช่วยลดขั้นตอนที่ต้องไปติดต่อกับผู้รับประกันภัยต่อหลายๆ รายเอง 
จึงประหยัดเวลาและต้นทุนการด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ  

 จะเห็นได้ว่า นายหน้าประกันภัยต่อมีบทบาทที่ส าคัญในการเป็นตัวกลางให้ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อมีการตกลงท าสัญญาประกันภัยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยต่อเฉพาะราย หรือ การประกันภัยต่อตาม
สัญญา ทั้งนี้นายหน้าประกันภัยต่อจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยต่อ โดยจะต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม ถูกต้องและทันก าหนดเวลา เพราะการด าเนินการผิดพลาดอาจเกิดจากการ
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ด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อบกพร่องจนท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยต่อ ท าให้
ผู้เอาประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยต่อสามารถเรียกร้องให้นายหน้าประกันภัยต่อนั้นต้องรับผิดชอบแทนได้ เช่น 
จัดท าเอกสารบกพร่อง ท าให้เกิดความผิดพลาดข้อคุ้มครองที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อ ต่างจากความประสงค์ที่ผู้เอา
ประกันภัยต่อตกลงจะซื้อความคุ้มครอง ซึ่งมีผลท าให้ผู้เอาประกันภัยต่อไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยต่อได้  
 
2. แนวทางการพิจารณาเลือกประเภทการประกันภัยต่อ 
 2.1  ประเภทของการประกันภัยต่อ การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ  

2.1.1  การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
2.1.2  การประกันภัยต่อตามสัญญา 
 
2.1.1  การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวิธีซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อต้อง

เสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิ์ที่จะตกลงรับหรือ
ปฏิเสธการรับประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้  

การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
   1) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบตามสัดส่วน (Pro Rata Facultative Reinsurance) เป็น
แบบที่นิยมและมีมาแต่เดิม ซึ่งปัจจุบันก็ยังนิยมใช้อยู่ นิยมใช้กรณีที่ภัยมีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานพลาสติก หรือภัย 
ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก เช่น โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น 
   2) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Facultative 
Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อที่นิยมใช้ในกรณีที่มีประกันภัยทรัพย์สนิทีม่ีมูลค่าสงูมากจนเกินกว่าความสามารถ
ในการรับปกติ (Capacity) ของผู้เอาประกันภัยต่อ เช่น โรงงานปิโตรเคมี หรือโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่มีจ านวนเงิน
ประกันภัยห้าพันล้านบาทขึ้นไป หรือหนึ่งหมื่นล้านบาท ผู้เอาประกันภัยต่อไม่สามารถรับประกันภัยไว้ได้หมด จึงต้อง
เอาประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน เพราะจะท าให้ต้นทุนการประกันภัยต่อถูกกว่าและหาผู้รับ
ประกันภัยต่อได้ง่ายกว่า 

 ผู้เอาประกันภัยต่อจะเลือกประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบตามสัดส่วน หรือแบบความเสียหายส่วนเกิน  
ก็ข้ึนอยู่กับนโยบายการประกันภัยต่อ วัตถุประสงค์ และลักษณะขนาดของภัย 

 2.1.2  การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นวิธีซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยผู้รับ
ประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกราย (Whole Accounts) ที่ผู้เอาประกันภัยต่อท าประกันภัยต่อ การจะ
เลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อแบบใดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ ระดับเงินกองทุน 
ขีดจ ากัดในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง รวมถึงการพิจารณาประโยชน์ของสัญญาประกันภัยต่อแบบต่างๆ ว่าเหมาะส าหรับ
น าไปใช้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ในกรณีใด การประกันภัยต่อตามสัญญาแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ 
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1)  สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 
2)  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  
3)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ 
4)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย 

   1) สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เหมาะส าหรับน าไปใช้ในกรณี
ดังต่อไปนี้  

(1)  เมื่อเปิดรับประกันภัยประเภทใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัย 
(2)  การประกันภัยบางประเภทที่มีผลการรับประกันภัยผันผวนเพราะมีความเสี่ยงสูง เช่น 

การประกันภัยพืชผล 
(3)  เมื่อผลการรับประกันภัยตามสัญญาแบบอ่ืนๆ เช่น สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน 

(Surplus Treaty) ขาดทุน ผู้เอาประกันภัยต่ออาจแบ่งงานในส่วนของสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน ซึ่งมีก าไรไปให้
เพื่อชดเชยผลการขาดทุนจากสัญญาประกันภัยต่อแบบอ่ืนๆ 

(4)  เมื่อผู้ เอาประกันภัยต่อต้องการกระจายความเสี่ยงภัยจากมหันตภัย เช่น ลมพายุ  
น้ าท่วม แผ่นดินไหว 

(5)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการลดระดับความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งหมด 
   2)  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) เหมาะส าหรับน าไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้  

(1)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ให้
สูงขึ้นเพื่อสามารถรับประกันภัยในวัตถุเอาประกันภัยที่มีมูลค่าสูงได้เพิ่มข้ึน 

(2)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการใช้ขีดความสามารถในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้เอาประกันภัยจะก าหนดวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองต่อหนึ่งภัย กล่าวคือหาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยใดไม่เกินวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองต่อหนึ่งภัย ผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
เต็มโดยไม่เอาประกันภัยต่อ ในทางกลับกันหากจ านวนเงินเอาประกันภัยใดเกินวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
ต่อหนึ่งภัย ผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เฉพาะวงเงินส่วนที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง แล้วเอาประกันภัยต่อในวงเงิน
ส่วนที่เกินจากวงเงินส่วนที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองเข้าในสัญญาประกันภัยต่อ  

(3)  เป็นงานที่มีความเสี่ยงภัยปานกลาง 
(4)  เป็นงานที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้รับประกันภัยมาเป็นระยะเวลานานพอควรจนมีประสบ-

การณ์เก่ียวกับอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ค่อนข้างแน่นอน จึงมั่นใจที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ในส่วนที่
ไม่เกินวงเงินรับเสี่ยงภัยไว้เอง หากกรณีมีภัยรายใดที่มีจ านวนเงินประกันภัยเกินจากวงเงินที่รับเสี่ยงภัยไว้เองก็น า
เฉพาะวงเงินส่วนที่เกินนั้นประกันภัยต่อตามสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  

3)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Excess of Loss per Risk) 
เหมาะส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยต่อต้องการซื้อความคุ้มครองกรณีความเสียหายส่วนเกินซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อและ
ผู้รับประกันภัยต่อต่างยอมรับว่าจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ซึ่งสามารถคาดคะเนได้ว่าจะมีความถี่ในการ
เรียกร้องมากพอสมควร  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อบกพร่องจนท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยต่อ ท าให้
ผู้เอาประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยต่อสามารถเรียกร้องให้นายหน้าประกันภัยต่อนั้นต้องรับผิดชอบแทนได้ เช่น 
จัดท าเอกสารบกพร่อง ท าให้เกิดความผิดพลาดข้อคุ้มครองที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อ ต่างจากความประสงค์ที่ผู้เอา
ประกันภัยต่อตกลงจะซื้อความคุ้มครอง ซึ่งมีผลท าให้ผู้เอาประกันภัยต่อไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยต่อได้  
 
2. แนวทางการพิจารณาเลือกประเภทการประกันภัยต่อ 
 2.1  ประเภทของการประกันภัยต่อ การประกันภัยต่อมี 2 ประเภทคือ  

2.1.1  การประกันภัยต่อเฉพาะราย 
2.1.2  การประกันภัยต่อตามสัญญา 
 
2.1.1  การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นวิธีซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อต้อง

เสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้ผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา โดยผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิ์ที่จะตกลงรับหรือ
ปฏิเสธการรับประกันภัยต่อส าหรับภัยแต่ละรายได้  

การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
   1) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบตามสัดส่วน (Pro Rata Facultative Reinsurance) เป็น
แบบที่นิยมและมีมาแต่เดิม ซึ่งปัจจุบันก็ยังนิยมใช้อยู่ นิยมใช้กรณีที่ภัยมีความเสี่ยงสูง เช่น โรงงานพลาสติก หรือภัย 
ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก เช่น โรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น 
   2) การประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Facultative 
Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อที่นิยมใช้ในกรณีที่มีประกันภัยทรัพย์สนิทีม่ีมูลค่าสงูมากจนเกินกว่าความสามารถ
ในการรับปกติ (Capacity) ของผู้เอาประกันภัยต่อ เช่น โรงงานปิโตรเคมี หรือโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่มีจ านวนเงิน
ประกันภัยห้าพันล้านบาทขึ้นไป หรือหนึ่งหมื่นล้านบาท ผู้เอาประกันภัยต่อไม่สามารถรับประกันภัยไว้ได้หมด จึงต้อง
เอาประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบความเสียหายส่วนเกิน เพราะจะท าให้ต้นทุนการประกันภัยต่อถูกกว่าและหาผู้รับ
ประกันภัยต่อได้ง่ายกว่า 

 ผู้เอาประกันภัยต่อจะเลือกประกันภัยต่อเฉพาะรายแบบตามสัดส่วน หรือแบบความเสียหายส่วนเกิน  
ก็ข้ึนอยู่กับนโยบายการประกันภัยต่อ วัตถุประสงค์ และลักษณะขนาดของภัย 

 2.1.2  การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นวิธีซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับ
ประกันภัยต่อท าข้อตกลงในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยผู้รับ
ประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อทุกราย (Whole Accounts) ที่ผู้เอาประกันภัยต่อท าประกันภัยต่อ การจะ
เลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อแบบใดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ ระดับเงินกองทุน 
ขีดจ ากัดในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง รวมถึงการพิจารณาประโยชน์ของสัญญาประกันภัยต่อแบบต่างๆ ว่าเหมาะส าหรับ
น าไปใช้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ในกรณีใด การประกันภัยต่อตามสัญญาแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ 

 
 

 

การจัดการประกันภัยต่อ     4-21 
 

1)  สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 
2)  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  
3)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ 
4)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย 

   1) สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty) เหมาะส าหรับน าไปใช้ในกรณี
ดังต่อไปนี้  

(1)  เมื่อเปิดรับประกันภัยประเภทใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัย 
(2)  การประกันภัยบางประเภทที่มีผลการรับประกันภัยผันผวนเพราะมีความเสี่ยงสูง เช่น 

การประกันภัยพืชผล 
(3)  เมื่อผลการรับประกันภัยตามสัญญาแบบอ่ืนๆ เช่น สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน 

(Surplus Treaty) ขาดทุน ผู้เอาประกันภัยต่ออาจแบ่งงานในส่วนของสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน ซึ่งมีก าไรไปให้
เพื่อชดเชยผลการขาดทุนจากสัญญาประกันภัยต่อแบบอ่ืนๆ 

(4)  เมื่อผู้ เอาประกันภัยต่อต้องการกระจายความเสี่ยงภัยจากมหันตภัย เช่น ลมพายุ  
น้ าท่วม แผ่นดินไหว 

(5)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการลดระดับความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งหมด 
   2)  สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) เหมาะส าหรับน าไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้  

(1)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ให้
สูงขึ้นเพื่อสามารถรับประกันภัยในวัตถุเอาประกันภัยที่มีมูลค่าสูงได้เพิ่มข้ึน 

(2)  เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อต้องการใช้ขีดความสามารถในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้เอาประกันภัยจะก าหนดวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองต่อหนึ่งภัย กล่าวคือหาก
จ านวนเงินเอาประกันภัยใดไม่เกินวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองต่อหนึ่งภัย ผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
เต็มโดยไม่เอาประกันภัยต่อ ในทางกลับกันหากจ านวนเงินเอาประกันภัยใดเกินวงเงินที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
ต่อหนึ่งภัย ผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เฉพาะวงเงินส่วนที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง แล้วเอาประกันภัยต่อในวงเงิน
ส่วนที่เกินจากวงเงินส่วนที่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองเข้าในสัญญาประกันภัยต่อ  

(3)  เป็นงานที่มีความเสี่ยงภัยปานกลาง 
(4)  เป็นงานที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้รับประกันภัยมาเป็นระยะเวลานานพอควรจนมีประสบ-

การณ์เก่ียวกับอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ค่อนข้างแน่นอน จึงมั่นใจที่จะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ในส่วนที่
ไม่เกินวงเงินรับเสี่ยงภัยไว้เอง หากกรณีมีภัยรายใดที่มีจ านวนเงินประกันภัยเกินจากวงเงินที่รับเสี่ยงภัยไว้เองก็น า
เฉพาะวงเงินส่วนที่เกินนั้นประกันภัยต่อตามสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  

3)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Excess of Loss per Risk) 
เหมาะส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยต่อต้องการซื้อความคุ้มครองกรณีความเสียหายส่วนเกินซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อและ
ผู้รับประกันภัยต่อต่างยอมรับว่าจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ซึ่งสามารถคาดคะเนได้ว่าจะมีความถี่ในการ
เรียกร้องมากพอสมควร  
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4)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Excess of Loss 
Treaty) เหมาะส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยต่อต้องการซื้อความคุ้มครองกรณีที่มีเหตุการณ์มหันตภัย เช่น ลมพายุ  
น้ าท่วม แผ่นดินไหว เพื่อปกป้องความเสียหายในส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง ในส่วนที่เกินจาก
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเหตุการณ์  

2.2  ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสัญญาประกันภัยต่อ ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซื้อสัญญา
ประกันภัย ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ยงขององค์กร โดยดูจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
หรือการหารือร่วมกันกับผู้รับประกันภัยต่อของตน ปัจจัยที่จะควรพิจารณา มีดังนี้ 

1) ลักษณะความเสี่ยงธุรกิจ (Risk Profile) เพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจว่าเป็นอย่างไร  
2) จ านวนเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 

(Quota Share Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)  
3) ความรับผิดส่วนแรก กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน  
4) จ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุด (Maximum Treaty Limit) ที่ต้องการซื้อต่อหนึ่งภัย หรือหนึ่ง

เหตุการณ์  
5) หากต้องการซื้อความคุ้มครองส าหรับมหันตภัยที่เกิดขึ้นยากเท่านั้น ควรเลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อ

ความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Excess of Loss) 
6) หากต้องการซื้อความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของค่าเสียหายที่มีขนาดใหญ่ 

ควรเลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Excess of Loss) 
7) อาณาเขตความคุ้มครอง (Territorial Limit) ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง เช่น  

(1)  กรณีประกันภัยอัคคีภัย อาณาเขตความคุ้มครองที่ต้องการซื้อคือ ประเทศไทย หมายถึง 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อจะต้องตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น หากทรัพย์สินที่ประกันภัยไว้ตั้งอยู่ที่ประเทศอ่ืนก็จะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ 

(2)  กรณีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกลุ่ม อาณาเขตความคุ้มครองที่ต้องการซื้อคือ ทั่วโลก 
เพราะกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกลุ่มจะให้ความคุ้มครองทั่วโลก ดังนั้น การซื้อความคุ้มครองการ
ประกันภัยต่อก็จะต้องให้สอดคล้องกันกับกรมธรรม์ประกันภัยโดยตรงโดยคุ้มครองทั่วโลกเช่นกัน เพื่อให้ได้รับความ
คุ้มครองจากการเอาประกันภัยต่อ 

8) กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) ต้องการจะซื้อ
ความคุ้มครองส าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิทิน 12 เดือนของปีสัญญาประกันภัยต่อ (Loss Occurring Basis) 
หรือส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่มีผลบังคับในช่วง 12 เดือนของปีสัญญาประกันภัยต่อ (Policy Attaching Basis) 

9) ฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ (รายละเอียดจะกล่าวในเรื่องที่ 4.3)  
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เรื่องที่ 4.3  
การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  
 ในการเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยต่อต้องพิจารณาหลายอย่าง
ประกอบกัน ปัจจัยหลักที่ผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ได้แก่  

1. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
2. ฐานะทางการเงิน  
3. ความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วในด้านการจัดท าสัญญา 
4. ความรู้ทางด้านเทคนิค 
5. ความพร้อมในการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม 
6. การบริการที่รวดเร็วและเป็นระบบ 
7. ระบบการจัดการด้านสินไหมทดแทนดีและรวดเร็ว 
 

1. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาคัดเลือกใช้บริการจากผู้รับประกันภัยต่อที่มี

ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ เช่น Munich Re, Swiss 
Re, Lloyd’s Syndicate เป็นต้น โดยทั่วไปไม่นิยมจะใช้บริการของบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะอาจขาดประสบการณ์
ความรู้ความช านาญด้านการประกันภัยต่อ  

ผู้รับประกันภัยต่อที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญจะสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้
ในเรื่องการจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสม การเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่เหมาะสม รวมไปถึงกรณีการให้
ค าแนะน าต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องพิจารณารับประกันภัยในภัยบางประเภทที่มีลักษณะความเสี่ยงภัย
เฉพาะที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก เช่น กรณีภัยโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือโรงงานผลิตเคมีที่มี
ขนาดใหญ่มากและมีความเสี่ยงเฉพาะ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อไม่มีความรู้ความช านาญจึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศในการพิจารณาความเสี่ยงภัยเฉพาะนี้ มีการส ารวจภัยก่อน
พิจารณารับประกันภัย มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น ๆ โดยผู้เอา
ประกันภัยต่อจะมีการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายให้แก่ผู้รับประกันภัยเป็นสดัส่วนที่สงูเนื่องจากเป็นภัยที่มีจ านวน
เงินเอาประกันภัยสูงมาก เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในส่วนที่เกินกว่าส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้  
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4)  สัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Excess of Loss 
Treaty) เหมาะส าหรับกรณีผู้เอาประกันภัยต่อต้องการซื้อความคุ้มครองกรณีที่มีเหตุการณ์มหันตภัย เช่น ลมพายุ  
น้ าท่วม แผ่นดินไหว เพื่อปกป้องความเสียหายในส่วนที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง ในส่วนที่เกินจาก
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แต่สูงสุดไม่เกินวงเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อหนึ่งเหตุการณ์  

2.2  ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสัญญาประกันภัยต่อ ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซื้อสัญญา
ประกันภัย ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ยงขององค์กร โดยดูจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
หรือการหารือร่วมกันกับผู้รับประกันภัยต่อของตน ปัจจัยที่จะควรพิจารณา มีดังนี้ 

1) ลักษณะความเสี่ยงธุรกิจ (Risk Profile) เพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจว่าเป็นอย่างไร  
2) จ านวนเงินที่บริษัทเอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 

(Quota Share Treaty) หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)  
3) ความรับผิดส่วนแรก กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน  
4) จ านวนเงินความคุ้มครองสูงสุด (Maximum Treaty Limit) ที่ต้องการซื้อต่อหนึ่งภัย หรือหนึ่ง

เหตุการณ์  
5) หากต้องการซื้อความคุ้มครองส าหรับมหันตภัยที่เกิดขึ้นยากเท่านั้น ควรเลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อ

ความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นมหันตภัย (Catastrophe Excess of Loss) 
6) หากต้องการซื้อความคุ้มครองส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของค่าเสียหายที่มีขนาดใหญ่ 

ควรเลือกซื้อสัญญาประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกินช่วงชั้นปกติ (Working Excess of Loss) 
7) อาณาเขตความคุ้มครอง (Territorial Limit) ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง เช่น  

(1)  กรณีประกันภัยอัคคีภัย อาณาเขตความคุ้มครองที่ต้องการซื้อคือ ประเทศไทย หมายถึง 
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อจะต้องตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น หากทรัพย์สินที่ประกันภัยไว้ตั้งอยู่ที่ประเทศอ่ืนก็จะ
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ 

(2)  กรณีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกลุ่ม อาณาเขตความคุ้มครองที่ต้องการซื้อคือ ทั่วโลก 
เพราะกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกลุ่มจะให้ความคุ้มครองทั่วโลก ดังนั้น การซื้อความคุ้มครองการ
ประกันภัยต่อก็จะต้องให้สอดคล้องกันกับกรมธรรม์ประกันภัยโดยตรงโดยคุ้มครองทั่วโลกเช่นกัน เพื่อให้ได้รับความ
คุ้มครองจากการเอาประกันภัยต่อ 

8) กรณีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) ต้องการจะซื้อ
ความคุ้มครองส าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิทิน 12 เดือนของปีสัญญาประกันภัยต่อ (Loss Occurring Basis) 
หรือส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่มีผลบังคับในช่วง 12 เดือนของปีสัญญาประกันภัยต่อ (Policy Attaching Basis) 

9) ฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ (รายละเอียดจะกล่าวในเรื่องที่ 4.3)  
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เรื่องที่ 4.3  
การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 
   
  
 ในการเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยต่อต้องพิจารณาหลายอย่าง
ประกอบกัน ปัจจัยหลักที่ผู้เอาประกันภัยต่อใช้ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ได้แก่  

1. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
2. ฐานะทางการเงิน  
3. ความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วในด้านการจัดท าสัญญา 
4. ความรู้ทางด้านเทคนิค 
5. ความพร้อมในการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม 
6. การบริการที่รวดเร็วและเป็นระบบ 
7. ระบบการจัดการด้านสินไหมทดแทนดีและรวดเร็ว 
 

1. ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ  
ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรพิจารณาคัดเลือกใช้บริการจากผู้รับประกันภัยต่อที่มี

ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ เช่น Munich Re, Swiss 
Re, Lloyd’s Syndicate เป็นต้น โดยทั่วไปไม่นิยมจะใช้บริการของบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะอาจขาดประสบการณ์
ความรู้ความช านาญด้านการประกันภัยต่อ  

ผู้รับประกันภัยต่อที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญจะสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยต่อได้
ในเรื่องการจัดซื้อสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสม การเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่เหมาะสม รวมไปถึงกรณีการให้
ค าแนะน าต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องพิจารณารับประกันภัยในภัยบางประเภทที่มีลักษณะความเสี่ยงภัย
เฉพาะที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก เช่น กรณีภัยโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือโรงงานผลิตเคมีที่มี
ขนาดใหญ่มากและมีความเสี่ยงเฉพาะ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อไม่มีความรู้ความช านาญจึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศในการพิจารณาความเสี่ยงภัยเฉพาะนี้ มีการส ารวจภัยก่อน
พิจารณารับประกันภัย มีการก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัยนั้น ๆ โดยผู้เอา
ประกันภัยต่อจะมีการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายให้แก่ผู้รับประกันภัยเป็นสดัส่วนที่สงูเนื่องจากเป็นภัยที่มีจ านวน
เงินเอาประกันภัยสูงมาก เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในส่วนที่เกินกว่าส่วนที่บริษัทผู้เอาประกันภัยจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้  
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2. ฐานะทางการเงิน  
การคัดเลือกผู้รบัประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของ
สถาบันที่ได้มาตรฐานในระดับสากล หรือการตรวจสอบโดยวิธีการ หลักเกณฑ์อ่ืนที่เทียบเคียงและเป็นที่ยอมรับ  

2.1  ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อยังควร
แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และ 2) กรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ ดังนี้ 

1)  กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ (Foreign Reinsurer) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถดูฐานะทาง
การเงินที่มั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s 
Financial Security Rating) ซึ่งจัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน เช่น Standard & Poor’s (S & P), 
A.M. Best, Moody’s, Fitch เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยต่ออาจถูกเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินในบางเดือนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้เอาประกันภัยต่อได้ และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของผู้เอาประกันภัยต่อได้ จึงต้องมีการติดตามดูอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อจะได้สามารถหามาตรการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันการณ์ 
 โดยปกติผู้รับประกันภัยต่อจะมีนโยบายเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้รับประกันภัยต่อมีความสามารถในการช าระหนี้ การเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อที่มีระดับความเสี่ยงในช่วง 1-3 (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ) ผู้เอาประกันภัยต่อก็ไม่ต้องคอยติดตามดูแล
ควบคุมเร่ืองสัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อต่างประเทศทุกรายรวมกัน แต่หากเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีระดับความ
เสี่ยงในช่วง 4 หรือต่ ากว่านั้น ผู้เอาประกันภัยต่อต้องคอยติดตามดูแลควบคุมเรื่องสัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อต่างประเทศทั้งสิ้นไม่ให้เกินร้อยละห้าสิบตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
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ตารางที่ 4.4 ระดับความเสี่ยงและอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ 
ในต่างประเทศ 

สัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อ 
กับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ทุกรายที่ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

ต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อของ 
ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 

ของสัญญาประกนัภัยต่อ 
ตามสัญญาท้ังหมด 

Standard & 
Poor’s 

Moody’s A.M.Best Fitch 

1 AAA Aaa A++ AAA 

ไม่จ ากดั 

 
2 

AA+ Aa1 A+ AA+ 
AA Aa2  AA 
AA- Aa3  AA- 

 
3 

A+ A1 A A+ 
A A2 A- A 
A- A3  A- 

 
4 

BBB+ Baa1 B++ BBB+ 
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ BBB Baa2 B+ BBB 

BBB- Baa3  BBB- 
 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัท
 ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561. 

 
 นอกจากนี้ ระดับความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยต่อยังมีผลกระทบต่อ อัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge)  
ที่มีต่อเงินส ารองเบี้ยประกันภัยต่อซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (Capital 
Required) ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้น าเอาระดับความเสี่ยง (Credit Rating) ที่จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาง 
การเงนิมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับและน ามาใช้อ้างอิง หากระดับความเสี่ยงต่ าจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง
ในอัตราที่ต่ า แต่หากระดับความเสี่ยงสูงจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยงในอัตราที่สูงกว่า  
 ดังนั้น หากอัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ยิ่งต่ าก็จะมีผลให้ผู้เอาประกันภัยต่อด ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมายลดลง ในทางกลับกันหากอัตราของค่าความเสี่ยงยิ่งสูงก็จะมีผลให้ต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายเพิ่มข้ึนซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย อัตราของค่าความเสี่ยงซึ่งก าหนดการด ารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง (Risk Based Capital) โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นั้นจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ เช่น  risk charge 1.6%, 2.8%, 4%, 8%, 12% ของ
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2. ฐานะทางการเงิน  
การคัดเลือกผู้รบัประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัยต่อควรคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของ
สถาบันที่ได้มาตรฐานในระดับสากล หรือการตรวจสอบโดยวิธีการ หลักเกณฑ์อ่ืนที่เทียบเคียงและเป็นที่ยอมรับ  

2.1  ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อยังควร
แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และ 2) กรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ ดังนี้ 

1)  กรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ (Foreign Reinsurer) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถดูฐานะทาง
การเงินที่มั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s 
Financial Security Rating) ซึ่งจัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน เช่น Standard & Poor’s (S & P), 
A.M. Best, Moody’s, Fitch เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยต่ออาจถูกเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินในบางเดือนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้เอาประกันภัยต่อได้ และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของผู้เอาประกันภัยต่อได้ จึงต้องมีการติดตามดูอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อจะได้สามารถหามาตรการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันการณ์ 
 โดยปกติผู้รับประกันภัยต่อจะมีนโยบายเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้รับประกันภัยต่อมีความสามารถในการช าระหนี้ การเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อที่มีระดับความเสี่ยงในช่วง 1-3 (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ) ผู้เอาประกันภัยต่อก็ไม่ต้องคอยติดตามดูแล
ควบคุมเร่ืองสัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อต่างประเทศทุกรายรวมกัน แต่หากเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีระดับความ
เสี่ยงในช่วง 4 หรือต่ ากว่านั้น ผู้เอาประกันภัยต่อต้องคอยติดตามดูแลควบคุมเรื่องสัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อต่างประเทศทั้งสิ้นไม่ให้เกินร้อยละห้าสิบตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
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ตารางที่ 4.4 ระดับความเสี่ยงและอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ 
ในต่างประเทศ 

สัดส่วนของเบี้ยเอาประกันภัยต่อ 
กับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ทุกรายที่ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

ต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อของ 
ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 

ของสัญญาประกนัภัยต่อ 
ตามสัญญาท้ังหมด 

Standard & 
Poor’s 

Moody’s A.M.Best Fitch 

1 AAA Aaa A++ AAA 

ไม่จ ากดั 

 
2 

AA+ Aa1 A+ AA+ 
AA Aa2  AA 
AA- Aa3  AA- 

 
3 

A+ A1 A A+ 
A A2 A- A 
A- A3  A- 

 
4 

BBB+ Baa1 B++ BBB+ 
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ BBB Baa2 B+ BBB 

BBB- Baa3  BBB- 
 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัท
 ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561. 

 
 นอกจากนี้ ระดับความเสี่ยงของผู้รับประกันภัยต่อยังมีผลกระทบต่อ อัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge)  
ที่มีต่อเงินส ารองเบี้ยประกันภัยต่อซึ่งผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (Capital 
Required) ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้น าเอาระดับความเสี่ยง (Credit Rating) ที่จัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาง 
การเงนิมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับและน ามาใช้อ้างอิง หากระดับความเสี่ยงต่ าจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง
ในอัตราที่ต่ า แต่หากระดับความเสี่ยงสูงจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยงในอัตราที่สูงกว่า  
 ดังนั้น หากอัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ยิ่งต่ าก็จะมีผลให้ผู้เอาประกันภัยต่อด ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมายลดลง ในทางกลับกันหากอัตราของค่าความเสี่ยงยิ่งสูงก็จะมีผลให้ต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายเพิ่มข้ึนซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย อัตราของค่าความเสี่ยงซึ่งก าหนดการด ารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง (Risk Based Capital) โดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นั้นจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ เช่น  risk charge 1.6%, 2.8%, 4%, 8%, 12% ของ
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ตารางที่ 4.6 ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) ระดับความเสี่ยง 
Standard & 

Poor’s Moody’s Fitch A.M.Best 

1 AAA Aaa AAA A++ 1.6 
2 AA+ 

AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

A+ 2.8 

3 A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 

4.0 

4 BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 

8.0 

5 BB+ 
หรือต่ ากว่า 

Ba1 
หรือต่ ากว่า 

BB+ 
หรือต่ ากว่า 

B 
หรือต่ ากว่า 

12.0 

 

 1.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอันดับความน่าเช่ือถือมากกว่า 1 อันดับ ให้ใช้อันดับความน่าเช่ือถือที่ดีที่สุดล าดับที่ 2 
 2.  กรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดอันดับความน่าเชื่อถือให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือใหม่ที่
เทียบเคียงกับอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.6 ในการพิจารณาระดับความเส่ียงของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
 
  2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ในเร่ืองการประกันภัยต่อนอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิตจาก
การประกันภัยต่อที่ผู้เอาประกันภัยต่อต้องค านึงถึงแล้ว ผู้เอาประกันภัยต่อยังต้องค านึงถึงเรื่องความเสี่ยงด้านการ
กระจุกตัว (Concentration Risk) อีกเรื่องหนึ่งที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (Capital Required) 
เช่นกัน เพราะหากมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวสูง ผู้เอาประกันภัยต่อก็จะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง  (Risk 
Charge) ด้านการกระจุกตัวในอัตราที่สูง ในทางกลับกันหากมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวต่ าก็จะถูกคิดอัตราของ  
ค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ในอัตราที่ต่ าลง (รายละเอียดตามตารางที่ 4.7 และ 4.8) 
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สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ จะเท่ากับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
หักด้วยหนี้สินจากการประกันภัยต่อ)  

2)  กรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ (Local Reinsurer) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถดูความมั่นคง
ในฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) 
ที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องค่า
ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ หากอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อสูง ผู้รับประกันภัยต่อจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ในอัตราที่ต่ า 
ในทางกลับกันหากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อต่ าก็จะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง 
(Risk Charge) ในอัตราที่สูงกว่า ซึ่งจะมีผลให้ผู้เอาประกันภัยต่อต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายส าหรับความเสี่ ยง
ด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.5  
 2.2  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจาก 
การประกันภัยต่อ และ 2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 

1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนด้านความ 
สามารถในการช าระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัย
ต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน 2.1) และ 2) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการ
ประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ (รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน 2.2) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดเร่ืองการด ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมาย (Capital Required) อันเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อทั้ง 2 กรณี ตามตารางที่ 4.5 
และ 4.6 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ 

  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) 
1. ตั้งแต่ร้อยละ 300 ขึ้นไป 1.6 
2. ตั้งแต่ร้อยละ 200 แต่ไม่ถึงร้อยละ 300 2.8 
3. ตั้งแต่ร้อยละ 150 แต่ไม่ถึงร้อยละ 200 4.0 
4. น้อยกว่าร้อยละ 150 8.0 

  

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์
 วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
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ตารางที่ 4.6 ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) ระดับความเสี่ยง 
Standard & 

Poor’s Moody’s Fitch A.M.Best 

1 AAA Aaa AAA A++ 1.6 
2 AA+ 

AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

A+ 2.8 

3 A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A 
A- 

4.0 

4 BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

B++ 
B+ 

8.0 

5 BB+ 
หรือต่ ากว่า 

Ba1 
หรือต่ ากว่า 

BB+ 
หรือต่ ากว่า 

B 
หรือต่ ากว่า 

12.0 

 

 1.  กรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอันดับความน่าเช่ือถือมากกว่า 1 อันดับ ให้ใช้อันดับความน่าเช่ือถือที่ดีที่สุดล าดับที่ 2 
 2.  กรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดอันดับความน่าเชื่อถือให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือใหม่ที่
เทียบเคียงกับอันดับความน่าเช่ือถือที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 4.6 ในการพิจารณาระดับความเส่ียงของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
 
  2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ในเร่ืองการประกันภัยต่อนอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิตจาก
การประกันภัยต่อที่ผู้เอาประกันภัยต่อต้องค านึงถึงแล้ว ผู้เอาประกันภัยต่อยังต้องค านึงถึงเรื่องความเสี่ยงด้านการ
กระจุกตัว (Concentration Risk) อีกเรื่องหนึ่งที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (Capital Required) 
เช่นกัน เพราะหากมีความเส่ียงด้านการกระจุกตัวสูง ผู้เอาประกันภัยต่อก็จะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง  (Risk 
Charge) ด้านการกระจุกตัวในอัตราที่สูง ในทางกลับกันหากมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวต่ าก็จะถูกคิดอัตราของ  
ค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ในอัตราที่ต่ าลง (รายละเอียดตามตารางที่ 4.7 และ 4.8) 
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สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ จะเท่ากับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
หักด้วยหนี้สินจากการประกันภัยต่อ)  

2)  กรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ (Local Reinsurer) ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถดูความมั่นคง
ในฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) 
ที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องค่า
ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ หากอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อสูง ผู้รับประกันภัยต่อจะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง (Risk Charge) ในอัตราที่ต่ า 
ในทางกลับกันหากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อต่ าก็จะถูกคิดอัตราของค่าความเสี่ยง 
(Risk Charge) ในอัตราที่สูงกว่า ซึ่งจะมีผลให้ผู้เอาประกันภัยต่อต้องด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายส าหรับความเสี่ ยง
ด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.5  
 2.2  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจาก 
การประกันภัยต่อ และ 2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 

1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนด้านความ 
สามารถในการช าระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อ แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 1) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัย
ต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน 2.1) และ 2) ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการ
ประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ (รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน 2.2) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดเร่ืองการด ารงเงินกองทุนตาม
กฎหมาย (Capital Required) อันเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อทั้ง 2 กรณี ตามตารางที่ 4.5 
และ 4.6 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ 

  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) 
1. ตั้งแต่ร้อยละ 300 ขึ้นไป 1.6 
2. ตั้งแต่ร้อยละ 200 แต่ไม่ถึงร้อยละ 300 2.8 
3. ตั้งแต่ร้อยละ 150 แต่ไม่ถึงร้อยละ 200 4.0 
4. น้อยกว่าร้อยละ 150 8.0 

  

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์
 วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 
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4. ความรู้ทางด้านเทคนิค  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความรู้ด้านเทคนิค (Technical Services) ที่ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพึ่งพาได้ เช่น 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อมีภัยโรงงานผลิตเคมีที่มีขนาดใหญ่และจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง ผู้เอาประกันภัยต่อจะซื้อ
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในภัยเฉพาะนั้นและสามารถรับ
ประกันภัยต่อเฉพาะรายในสัดส่วนที่สูงได้ โดยผู้รับประกันภัยต่อจะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการก าหนดเง่ือนไข
ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยของภัยรายนั้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อน าไปเสนอราคาแก่ผู้เอาประกันภัย 
 
5. ความพร้อมในการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความรู้ด้านวิชาการและพร้อมที่จะถ่ายทอดโดยการจัดผึกอบรมในด้านวิชาการต่างๆ 
เป็นครั้งคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยต่อมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้ น 
และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท าความรู้จักระหว่างผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย 
 
6. การบริการที่รวดเร็วและเป็นระบบ  
 ผู้รับประกันภัยต่อควรมีระบบการจัดการบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ดี ช่วยท าให้การท างบบัญชีประกันภัยต่อ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดในด้านตัวเลขทางบัญชี อีกทั้งช่วยให้มี
ระบบการช าระเงินที่ดีด้วย 

 
7. ระบบการจัดการด้านสินไหมทดแทนดีและรวดเร็ว  
 ผู้รับประกันภัยต่อควรมีระบบการจัดการสินไหมทดแทนที่ดีและรวดเร็ว เช่น มีระบบการบันทึกที่ดีรวดเร็ว
ถูกต้อง มีระบบการตรวจทานความถูกต้อง มีการติดตามสถานะที่เป็นปัจจุบัน มีระบบการจัดการค่าสินไหมที่ดี เช่น 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที (Cash Loss; Cash Call) 
ก็สามารถใช้เวลาด าเนินการพิจารณาตรวจสอบและจ่ายภายในเวลาอันสั้น เป็นต้น  
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ตารางที่ 4.7 ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัต่อส าหรับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย 
 

ระดับความเสี่ยง 
ของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย 

ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียก

คืนจากการประกันภัยต่อที่ยังไมร่วมค่าเผื่อความ 
ผันผวนจากผู้รับประกันภัยต่อทุกราย) 

1. ผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย  
   ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

50 

2. ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีมีระดับความเสี่ยง 1 ถึง 4  
   (ตามตารางที ่4.6) 

50 

3. ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีระดับความเสี่ยง 5 และผู้รับ 
   ประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
 (ตามตารางที ่4.6) 

25 

 

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 

 
ตารางที่ 4.8 ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัต่อส าหรับความเสี่ยงรวมของ 

                     ผู้รับประกันภัยต่อในแต่ละระดับความเสี่ยง (เฉพาะกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ) 
 

กลุ่มของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ตามระดับความเสี่ยง*** 

ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ 

ที่ยังไม่รวมคา่เผื่อความผันผวนจากผู้รับประกันภัยต่อทุกราย) 
1. กลุ่มระดับความเสี่ยง 1 ถึง 3 ไม่ม ี
2. กลุ่มระดับความเสี่ยง 4 50 
3. กลุ่มระดับความเสี่ยง 5 และกลุ่มที่ไม่ได้ 
   รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

25 

 

*** การพิจารณาระดับความเส่ียงของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 4.5 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
 วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 

 
3. ความพร้อมท่ีจะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วในด้านการจัดท าสัญญา เช่น เรื่องการ
ติดต่อมีการตอบรับรวดเร็ว การติดต่อเจรจาเร่ืองการจัดท าสัญญาประกันภัยต่อที่รวดเร็ว การตอบกลับรวดเร็ว เป็นต้น 
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4. ความรู้ทางด้านเทคนิค  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความรู้ด้านเทคนิค (Technical Services) ที่ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถพึ่งพาได้ เช่น 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อมีภัยโรงงานผลิตเคมีที่มีขนาดใหญ่และจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง ผู้เอาประกันภัยต่อจะซื้อ
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในภัยเฉพาะนั้นและสามารถรับ
ประกันภัยต่อเฉพาะรายในสัดส่วนที่สูงได้ โดยผู้รับประกันภัยต่อจะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการก าหนดเงื่อนไข
ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยของภัยรายนั้นให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อน าไปเสนอราคาแก่ผู้เอาประกันภัย 
 
5. ความพร้อมในการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความรู้ด้านวิชาการและพร้อมที่จะถ่ายทอดโดยการจัดผึกอบรมในด้านวิชาการต่างๆ 
เป็นครั้งคราวให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยต่อมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้ น 
และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท าความรู้จักระหว่างผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย 
 
6. การบริการที่รวดเร็วและเป็นระบบ  
 ผู้รับประกันภัยต่อควรมีระบบการจัดการบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ดี ช่วยท าให้การท างบบัญชีประกันภัยต่อ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดในด้านตัวเลขทางบัญชี อีกทั้งช่วยให้มี
ระบบการช าระเงินที่ดีด้วย 

 
7. ระบบการจัดการด้านสินไหมทดแทนดีและรวดเร็ว  
 ผู้รับประกันภัยต่อควรมีระบบการจัดการสินไหมทดแทนที่ดีและรวดเร็ว เช่น มีระบบการบันทึกที่ดีรวดเร็ว
ถูกต้อง มีระบบการตรวจทานความถูกต้อง มีการติดตามสถานะที่เป็นปัจจุบัน มีระบบการจัดการค่าสินไหมที่ดี เช่น 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที (Cash Loss; Cash Call) 
ก็สามารถใช้เวลาด าเนินการพิจารณาตรวจสอบและจ่ายภายในเวลาอันสั้น เป็นต้น  
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ตารางที่ 4.7 ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัต่อส าหรับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย 
 

ระดับความเสี่ยง 
ของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย 

ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียก

คืนจากการประกันภัยต่อที่ยังไมร่วมค่าเผื่อความ 
ผันผวนจากผู้รับประกันภัยต่อทุกราย) 

1. ผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย  
   ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

50 

2. ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีมีระดับความเสี่ยง 1 ถึง 4  
   (ตามตารางที ่4.6) 

50 

3. ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีระดับความเสี่ยง 5 และผู้รับ 
   ประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
 (ตามตารางที ่4.6) 

25 

 

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 

 
ตารางที่ 4.8 ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัวจากการเอาประกันภยัต่อส าหรับความเสี่ยงรวมของ 

                     ผู้รับประกันภัยต่อในแต่ละระดับความเสี่ยง (เฉพาะกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ) 
 

กลุ่มของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
ตามระดับความเสี่ยง*** 

ขีดจ ากัดของการการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ 

ที่ยังไม่รวมคา่เผื่อความผันผวนจากผู้รับประกันภัยต่อทุกราย) 
1. กลุ่มระดับความเสี่ยง 1 ถึง 3 ไม่ม ี
2. กลุ่มระดับความเสี่ยง 4 50 
3. กลุ่มระดับความเสี่ยง 5 และกลุ่มที่ไม่ได้ 
   รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

25 

 

*** การพิจารณาระดับความเส่ียงของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 4.5 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
 วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558. 

 
3. ความพร้อมท่ีจะให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
 ผู้รับประกันภัยต่อต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วในด้านการจัดท าสัญญา เช่น เรื่องการ
ติดต่อมีการตอบรับรวดเร็ว การติดต่อเจรจาเร่ืองการจัดท าสัญญาประกันภัยต่อที่รวดเร็ว การตอบกลับรวดเร็ว เป็นต้น 
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บทที่ 5  
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของ 

บริษัทประกันวินาศภัย 
 

รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์ 
อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
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