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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการท าสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้สัญญา
ประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน และสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน  
รวมถึงการหาค่าสัดส่วนท่ีเหมาะที่สุดส าหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัย โดยมีสมมติฐานว่าการท า
สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน จะท าให้บริษัทประกันภัยได้รับก าไรมากกว่าการท าสัญญาประกันภัยต่อ
แบบอัตราส่วน หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าสัดส่วนที่เหมาะที่สุดส าหรับการรับความ
เสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัยที่ท าให้บริษัทได้ก าไรสูงสุดจะท าให้กรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ คปภ. จากผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานข้างต้น  
ค าส าคัญ: การประกันภัยต่อ  การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด  สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน  สัญญา
ประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน  สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน 

 
Abstarct 

The purposes of this research are to analyze optimization treaty under quota share treaty, 
surplus treaty, and combined quota share & surplus treaty and to find a maximum retention limit. 
The assumptions of this research have two points. Firstly, combined quota share & surplus treaty 
occurs the profit more than the others. The maximum retention limit which occurs the maximum 
profit affects to risk-based capital of insurance company is lower than the regulation of Office of 
Insurance Commission. The result of this research confirmed the assumptions. 
Keywords: Reinsurance, Industrial All Risks Insurance, Quota Share Treaty, Surplus Treaty, Combined 
Quota Share & Surplus Treaty 
 
บทน า 

การประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างแท้จริง นั่นคือ บริษัทได้รับเบี้ย
ประกันภัย ณ ปัจจุบัน โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่บริษัทมีกับผู้เอาประกันภัยในการยอมรับความเสี่ยงว่าจะจ่าย
ผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อ
ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองจากการท าสัญญาก็เท่ากับว่ามีการโอนความเสี่ยงของตนไปให้แก่บริษัทผู้รับ
ประกันภัย ในขณะที่บริษัทเองก็มีความเสี่ยงท้ังในแง่ของการน าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปลงทุนแต่ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอาจต่ ากว่าท่ีบริษัทคาดหวังไว้ และความเสี่ยงในแง่ของการที่บริษัทต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนมากกว่าจ านวนเงิน
ส ารองที่ตั้งไว้ ท าให้ผลประกอบการที่ได้รับไม่สามารถจ่ายภาระผูกพันตามสัญญาได้  ประกอบกับการขยายตัวของ
มูลค่าทุนประกันที่สูงขึ้นตามการเติบโตของเบี้ยประกันภัย จึงท าให้บริษัทประกันภัยหลายๆ แห่งมีเงินทุนจ ากัด ไม่
สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึงต้องหาวิธีการในการ

                                                        
1 นักศึกษา ปริญญาโท สาขาการประกันภัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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เพิ่มความสามารถในการรับประกันภัย ซึ่งมีหลากหลายวิธี ได้แก่ การออกจ าหน่ายหุ้นเพื่อเพิ่มทุนของบริษัทประกันภัย 
การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition: M&A) และการท าประกันภัยต่อ Reinsurance)  
 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เข้ามามีบทบาทในระบบการประกันภัยเป็นอย่างมาก จนกล่าวได้ว่า 
บริษัทประกันภัยไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามจ าเป็นต้องพึ่งพาการประกันภัยต่อทั้งสิ้น โดยการประกันภัยต่อมีบทบาทที่
ส าคัญ ดังนี้ 1) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Increased Capacity) ให้กับบริษัทประกันภัยในการรับ
ประกันภัยงานที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยมูลค่าสูงๆ ได้  2) เพื่อลดความเสียหายจากมหันตภัย (Catastrophe 
Reduction) ไม่ว่าจะเป็นมหันตภัยจากธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของคนจ านวนมาก หรือ
อาจจะเกิดจากภัยที่มนุษย์เป็นผู้กระท า เช่น การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม โดยการประกันภัยต่อจะช่วยลดการ
สะสมของความเสียหาย (Minimize Claims Accumulation from Losses) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการรับประกันภัย
ประเภทหน่ึงประเภทใดได้  3) ท าให้ผลการด าเนินงานมีความเสถียรภาพ (Stabilization of Results) โดยทั่วไป ผู้รับ
ประกันภัยหวังให้ผลก าไรจากการด าเนินงานมีความสม่ าเสมอจึงต้องการเครื่องมือเพื่อลดความไม่แน่นอนจากความ
เสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อควบคุมอัตราส่วนความเสียหาย (Loss Ratio) และ อัตราส่วน
ค่าใช้จ่าย (Expense Ratio) ให้มีความเสถียรภาพ ตลอดจนช่วยลดความผันผวนของความเสยีหาย (Loss Experience 
Fluctuation) ที่บริษัทจะประสบในแต่ละปีด้วย    
 อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อไม่ได้ปลดภาระความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัย
ที่มีต่อผู้เอาประกันภัยลงได้ทั้งหมด โดยที่บริษัทประกันภัยยังคงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดภายใต้สัญญา
ประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องสิทธิ ถ้าผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) จะเกิด
ภาวะล้มละลายหรือปิดกิจการลง ในกรณีที่บริษัทประกันภัยอาศัยการประกันภัยต่ออย่างมีนัยส าคัญในการลดความ
เสี่ยงจากการรับประกันภัย ความบกพร่องของการจัดการจัดการการประกันภัยต่ออาจกระทบต่อสภาพคล่องหรือฐานะ
การเงินของบริษัทประกันภัยได้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการท าสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อแบบ
อัตราส่วน สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน และสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน  

2. เพื่อวิเคราะห์การหาค่าสัดส่วนท่ีเหมาะที่สุดส าหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. การท าสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน จะท าให้บริษัทประกันภัยได้รับก าไรมากกว่าการท า

สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินอย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. ค่าสัดส่วนท่ีเหมาะที่สุดส าหรบัการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัยที่ท าให้บริษัทได้ก าไรสูงสุด

จะท าให้กรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงต่ ากว่าเกณฑ์ที่ คปภ. ก าหนดไว้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
Ming Zhou, Hongbin Dong และ Jingfeng Xu (2009) ท าการศึกษาเรื่อง การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของ

สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกินภายใต้มูลค่าความเสี่ยง (Value-at-Risk : VaR) และค่าคาดหวังตาม
เง่ือนไขส่วนปลาย (Conditional Tail Expectation : CTE) กับข้อจ ากัดของเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance 
Premium) ทั้งนี้ ได้ท าการศึกษารูปแบบการประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกินใน 2 รูปแบบ คือ 1) การท า
สัญญาส่วนเกินหลังสัญญาอัตราส่วน 2) การท าสัญญาอัตราส่วนหลังสัญญาส่วนเกิน โดยการแยกศึกษาเป็น 4 กรณี 
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กล่าวคือ  1) การท าสัญญาส่วนเกินหลังสัญญาอัตราส่วนส าหรับมูลค่าความเสี่ยง  2) การท าสัญญาอัตราส่วนหลัง
สัญญาส่วนเกินส าหรับมูลค่าความเสี่ยง  3) การท าสัญญาส่วนเกินหลังสัญญาอัตราส่วนส าหรับค่าคาดหวังตามเง่ือนไข
ส่วนปลาย และ4) การท าสัญญาอัตราส่วนหลังสัญญาส่วนเกินส าหรับค่าคาดหวังตามเง่ือนไขส่วนปลาย  ส าหรับผล
การศึกษา พบว่า การท าสัญญาอัตราส่วนหลังสัญญาส่วนเกินมีประสิทธิภาพมากกว่าการท าสัญญาส่วนเกินหลังสัญญา
อัตราส่วน ส าหรับการวัดมูลค่าความเสี่ยงและค่าคาดหวังตามเง่ือนไขส่วนปลาย และยังพบว่า การท าประกันภัยต่อ
แบบส่วนเกินแท้จริงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดภายใต้การวัดความเสี่ยงโดยการใช้ค่าคาดหวังส่วนปลายเพราะท าให้ค่าคาดหวัง
ส่วนปลายมีค่าต่ าที่สุดส าหรับความเสี่ยงภัยที่เก็บไว้เอง และWerner Hürlimann (2010) น าเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมที่สุดของการท าสัญญาประกันภัยต่อ โดยได้ท าการศึกษาสัญญาประกันภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty) และ สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty) เพื่อคัดเลือก
วิธีการท าประกันภัยต่อที่ดีที่สุดภายใต้หลักเกณฑ์ 2 เกณฑ์ คือ 1) ดิ ฟินิตติ (de Finetti) คือ การก าหนดค่าความ
แปรปรวนของความเสี่ยงภัยที่เก็บไว้เองส าหรับค่าคาดหวังของก าไรในส่วนที่เก็บไว้เองที่คงที่ให้มีค่าน้อยที่สุด 2) 
ผลตอบแทนต่อเงินกองทุนที่ปรับระดับความเสี่ยง (RORAC) คือ การก าหนดผลตอบแทนต่อเงินกองทุนที่ปรับระดับ
ความเสี่ยงแล้วของความเสี่ยงภัยที่เก็บไว้เอง ให้มีค่ามากที่สุด โดยผลการศึกษาจากตัวอย่างช้ีให้เห็นว่า ถ้าก าหนดค่า
คาดหวังของค่าสินไหมทดแทนรวมในส่วนที่เก็บไว้เองคงที่แล้ว การใช้สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็ นสัดส่วนจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าสัญญาประกันภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาตัวแบบและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการด าเนินการส่งต่อความเสี่ยงไปยังบริษัทรับ
ประกันภัยต่อ 

2. รวบรวมข้อมูลเบี้ยประกันภยั ทุนประกันภัย จ านวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและจ านวนเงิน
ที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลจากกรมธรรม์การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก
ชนิดที่ไม่มีการเกิดมหันตภัย (Non-Catastrophe) ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2556 ของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง 
จากนั้นจ าแนกข้อมูลออกเป็น 4 ประเภทความเสี่ยงตามรหัสภัย ดังนี้ 1.) กลุ่มที่อยู่อาศัย (Residential Risk)  2.) กลุ่ม
พาณิชยกรรม (Commercial Risk)  3.) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า (Low-Risk Industrial) 4.) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (High-Risk Industrial) 

3. การประมาณค่าพารามเิตอรแ์ละการแจกแจงที่เหมาะสม จากข้อมูลในข้อที่ 2 จะแบ่งข้อมูลทุนประกันภยั
ออกเป็น 25 ช่วงช้ัน แล้วจึงน าข้อมูลเบี้ยประกันภัย จ านวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจ านวนเงินที่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามแต่ละทุนประกันภัยที่ได้ท าไว้แยกตามแต่ละช่วงของทุนประกัน จากนั้นน า
ข้อมูลจ านวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและจ านวนเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมาท าการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงโดยใช้วิธีภาวะน่าจะเป็นสงูสุด (Maximum Likelihood Estimators: MLE) และความ
เหมาะสมของพารามิเตอร์ใช้การทดสอบภาวะสารูปสนิทดีโดยวิธีโคลโมโกรอฟ - สเมอร์นอฟ (The Kolmogorov – 
Smirnov: K-S) ซึ่งเป็นวิธีการเปรียบเทียบฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative Probability Density Function: 
c.d.f.) หรือ  ของตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มกับฟังก์ชันการแจกแจงสะสมทางทฤษฎีซึ่งมีการแจกแจง
แบบต่อเนื่องว่าตรงกันหรือไม่ ด้วยโปรแกรม R 

4. หาการแจกแจงของความเสียหายรวม (Aggregate Loss) จากกระบวนการแจกแจงความเสียหาย (The 
Loss Distribution Approach : LDA) ซึ่งมีการน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Model) ตัว
แบบความเสี่ยงภัยรวม (Collective Risk Model) มาประยุกต์ใช้ โดยก าหนดตัวแบบเป็นกระบวนการสุ่มที่มาจากค่า
สินไหมทดแทนของกรมธรรม์รวม (Portfolio) ก าหนดให้  คือ ค่าสินไหมทดแทนรวมในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา  
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เป็นจ านวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน Portfolio ของกรมธรรม์ซึ่งเป็นตัวแปรสุ่ม และ  คือจ านวนเงิน
ที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งที่  ดังนั้น  ซึ่งก าหนดสมมติฐาน 2 ประการ ดังนี้ 

 เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเหมือนกัน และ  ต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกัน พบว่าจ านวน
ครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเรขาคณติ (Geometric Distribution) จ านวน
เงนิท่ีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) ส าหรับการ
ก าหนดค่าความเสียหายรวมถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบเรขาคณิตรวม (Compound Geometric 
Distribution) ซึ่งเป็นกรณีพิเศษที่มี  ซึ่งเป็น Family ของการแจกแจงแบบทวินามลบทบรวม 

5. น าตัวแบบความเสียหายรวม มาท าการจ าลองข้อมูลจ านวน 100,000 ครั้ง ในที่นี้ใช้การจ าลองแบบมอน
ติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) เป็นวิธีการจ าลองตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่นิยมใช้กันอย่างมาก ถูกออกแบบมา
เพื่อจ าลองสถานการณ์ของระบบท่ีมีลักษณะซับซ้อนของตัวแปรสุ่มในแต่ละส่วน  

6. การค านวณในสัญญาประกันภัยต่อ เง่ือนไขของการเอาประกันภัยต่อเป็นไปตามข้อมูลของบริษัท ส่วน
รูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อที่น ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยประกอบไปด้วย สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน 
(Quota Share Treaty) สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตรา
ส่วนผสมส่วนเกิน (Combined Quota Share & Surplus Treaty) โดยก าหนดให้ ค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้รับ
ประกันภัยต่อ (Reinsured Aggregates Claim) แทนด้วย  และส าหรับค่าสินไหมทดแทนรวมในส่วนที่เก็บไว้เอง
ของผู้เอาประกันภัยต่อ แทนด้วย  ซึ่งมีความสัมพันธ์ ดังนี้  โดยที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะน าไปใช้
ส าหรับการอธิบายพื้นฐานของสัญญาประกันภัยต่อรูปแบบต่างๆ ดังนี ้

6.1 สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราสว่น (Quota Share Treaty)เป็นข้อตกลงซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อผูกพันท่ีจะต้องจัดสรร และบริษัทผู้รับประกันภัยตอ่ผูกพันที่จะตอ้งรับภัยทุกรายซึ่งรับประกันภยัโดยผูเ้อาประกันภยั
ต่อและได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนที่แน่นอนเข้ามาในสัญญาประกันภัยต่อนั้น โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะได้รับ
เบี้ยประกันภัยต่อเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนกับเบี้ยประกันภัยเดิม และจ่ายค่าสินไหมในอัตราส่วนที่แน่นอนตามที่ได้รับ
ประกันภัยต่อไว้ ซึ่งเรียกความคุ้มครองที่ได้จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อว่า อัตราตามส่วน (Quota Rate) หรือ  โดย 

 และ  
6.2 สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)จากการที่สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน

มีจุดอ่อนตรงที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องสูญเสยีเบี้ยประกันภยัต่อส าหรับงานรายย่อยให้แก่บริษัทผู้รบัประกันภัยต่อ
โดยไม่จ าเป็น จึงได้เกิดสัญญาประกันภัยต่อขึ้นใหม่ซึ่งเรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) 
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว โดยภายใต้ สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินจะก าหนดจ านวนเงินไว้ 2 จ านวนคือ  จ านวน
เงินสูงสุดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะตอ้งรับความเสี่ยงไว้เอง (Maximum Retention Limit) และจ านวนเงินสูงสุดที่
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดตามสัญญา (Maximum Treaty Limit) ซึ่งโดยปกติจะก าหนดเป็นจ านวนเท่า 
(Number of lines) ที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง 

7. การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) โดยวิธีมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ซึ่งเป็นตัววัด
ความเสี่ยงท่ีกลายเป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินโอกาสเสี่ยงภัย โดย VaR เป็นจ านวนเงินทุนที่ต้องจัดเตรียมเพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรจะไม่เข้าสู่ภาวะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ (Insolvency) ระดับความเช่ือมั่นเป็นตัวเลขที่เลือกตามความ
เหมาะสม ในงานวิจัยฉบับนี้จะค านวณหาเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital : RBC) และ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนเมื่อประเมินด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 90 ที่ 95 ที่ 99 
และที่ 99.5 เปอร์เซ็นต์ 
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สรุปผลการวิจัย 
ในการวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลการรับประกันภัยและก าหนดเง่ือนไขของการเอาประกันภัยต่อปรากฏตาม

ตารางที่ 1 และการคิดค่าบ าเหน็จ (Commission) จะระบุเป็นอัตราของ Sliding Scale Commission ตามอัตราส่วน
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง (Loss Incurred) 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลการรับประกันภัยและเงื่อนไขของการเอาประกันภัยต่อ 

กลุ่มความเส่ียง Claim Count Gross Premium 
Maximum 

Retention Limit 
No. of 
Line 

Broker 
Commission 

Expense 

กลุ่มที่อยู่อาศัย 1,205.00 643,762,663.00 100,000,000.00 6 15% 17.45% 

กลุ่มพาณิชยกรรม 3,815.00 4,953,477,814.70 80,000,000.00 6 15% 17.45% 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ม ี
ความเส่ียงต่ า 

1,438.00 3,138,107,839.85 60,000,000.00 6 15% 17.45% 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ม ี
ความเส่ียงสูง 

632.00 3,736,919,829.91 60,000,000.00 6 15% 17.45% 

 
ผลการแจกแจงและค่าประมาณพารามิเตอร์ของข้อมูลจ านวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ

จ านวนเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงมูลค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ 90 ที่ 95 ที่ 99 และที่ 99.5 
เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสัดส่วนที่เหมาะที่สุด
ส าหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันวินาศภัยภัยภายใต้เง่ือนไขของการเอาประกันภัยต่อที่ก าหนดนั้น
ปรากฏในตารางที่ 4 ดังนี ้

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการแจกแจงและค่าประมาณพารามิเตอร์ 

กลุ่มความเส่ียง 
จ านวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จ านวนเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

การแจกแจง ค่าประมาณพารามิเตอร ์ การแจกแจง ค่าประมาณพารามิเตอร ์
กลุ่มที่อยู่อาศัย Geometric p = 0.1647145 

w = 0.2410718 
Lognormal Meanlog = 17.472671 

Sdlog     = 2.246877 
กลุ่มพาณิชยกรรม Geometric p = 0.1684519 

w = 0.3247482 
Lognormal Meanlog = 18.489272 

Sdlog     = 1.617181 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ม ี
ความเส่ียงต่ า 

Geometric p = 0.1976712 
w = 0.2712318 

Lognormal Meanlog = 19.16291 
Sdlog     = 1.33889 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ม ี
ความเส่ียงสูง 

Geometric p = 0.5208702 
w = 0.3294578 

Lognormal Meanlog = 18.665078 
Sdlog     = 1.417318 
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ตารางที่ 3 แสดงผลมูลค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 ท่ี 95 ท่ี 99 และที่ 99.5 เปอร์เซ็นต์  

กลุ่มความเส่ียง 
มูลค่าความเส่ียง (Value at Risk: VaR) 

VaR 90 VaR 95 VaR 99 VaR 99.5 

กลุ่มที่อยู่อาศัย  1,551,532,230.00   1,601,696,375.00   1,761,143,102.00   1,865,106,749.00  

กลุ่มพาณิชยกรรม  3,584,193,608.00   3,762,502,181.00   4,073,087,597.00   4,175,726,910.00  

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ม ี
ความเส่ียงต่ า 

13,352,196,929.00  13,956,035,157.00  15,020,496,396.00  15,512,207,831.00  

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ม ี
ความเส่ียงสูง 

20,412,516,028.00  21,776,945,502.00  23,825,247,276.00  27,899,279,018.00  

 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการค านวณชุดจ าลองข้อมลู 

No. 
Quota Share Retention 

Average Profit 
Prob. of 

Loss 
E(Loss|Loss 

occurs) 
Retention 

Ratio 

Return 
per 
Risk 

Residential 
Risk  

Commercial 
Risk 

Low-Risk 
Industrial  

High-Risk 
Industrial  

1 0.20 0.20 0.20 0.20 21,202,502.54 0.1730% 24,615,220.74  0.0091% 6.73  
2 0.25 0.25 0.25 0.25 19,052,091.46 0.3050% 22,959,948.25  0.0114% 4.84  
3 0.30 0.30 0.30 0.30 16,901,680.38 0.5090% 21,084,651.83  0.0137% 3.58  
4 0.35 0.35 0.35 0.35 14,751,269.31 0.7930% 19,769,000.36  0.0160% 2.68  
5 0.40 0.40 0.40 0.40 12,600,858.23 1.3150% 16,894,334.89  0.0183% 2.00  
6 0.45 0.45 0.45 0.45 10,450,447.15 2.4300% 12,996,178.62  0.0206% 1.47  
7 0.50 0.50 0.50 0.50 8,300,036.08 4.9830% 9,355,669.41  0.0229% 1.05  
8 0.55 0.55 0.55 0.55 6,149,625.00 10.2030% 7,139,893.00  0.0251% 0.71  
9 0.60 0.60 0.60 0.60 3,999,213.92 18.9980% 6,205,015.78  0.0274% 0.42  
10 0.65 0.65 0.65 0.65 1,848,802.85 30.5190% 6,169,805.01  0.0297% 0.18  
11 0.70 0.70 0.70 0.70 (301,608.23) 43.9390% 6,548,637.07  0.0320% (0.03)  
12 0.75 0.75 0.75 0.75 (2,452,019.30) 56.9240% 7,299,890.33  0.0343% (0.21)  
13 0.80 0.80 0.80 0.80 (4,602,430.38) 68.6040% 8,278,399.93  0.0366% (0.37)  
14 0.85 0.85 0.85 0.85 (6,752,841.46) 78.3530% 9,451,717.40  0.0388% (0.50)  
15 0.90 0.90 0.90 0.90 (8,903,252.53) 85.4820% 10,855,423.74  0.0411% (0.63)  
16 0.95 0.95 0.95 0.95 (11,053,663.61) 90.6960% 12,409,332.40  0.0434% (0.74)  
17 1.00 1.00 1.00 1.00 (13,204,074.69) 94.4920% 14,076,334.25  0.0457% (0.84)  
18 1.00 0.00 0.00 0.00 19,807,035.81 0.1420% 17,197,129.78  0.0115% 7.03  
19 0.00 1.00 0.00 0.00 22,057,699.33 0.0420% 14,564,028.29  0.0141% 13.23  
20 0.00 0.00 1.00 0.00 22,524,978.02 1.5550% 37,579,971.24  0.0099% 1.70  
21 0.00 0.00 0.00 1.00 11,818,652.68 6.4370% 5,016,679.97  0.0102% 1.52  
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาการท าประกันภัยต่อที่เหมาะสมที่สุดในกรณีศึกษาบริษัทประกันวินาศ

ภัยแห่งหนึ่ง เพื่อสร้างทางเลือกในการเลือกรับผลประโยชน์สูงสุดตามนโยบายและแนวทางการบรหิารองค์กรของบริษัท
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองที่เหมาะสมส าหรับการรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็น
สัดส่วนท่ีเหมาะสมที่จะท าให้บริษัทเกิดก าไรเฉลีย่สูงที่สุดคือ 0.0099 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองที่
เหมาะสมส าหรับการรบัประกันภยัต่อตามสญัญาแบบเป็นสดัส่วนท่ีเหมาะสมที่จะท าให้บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตามความเสี่ยงสูงที่สุดคือ 0.0141 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองที่เหมาะสมส าหรับ
การรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมที่จะท าให้บริษัทมีก าไรเฉลีย่ตอ่ความเสีย่งสูงท่ีสุดคือ 13.23 
เปอร์เซ็นต์ และถ้าบริษัทต้องการให้อัตราส่วนความเสียหายสุทธิมีค่าต่ าที่สุดจะต้องโอนความเสี่ยงแบบเป็นสัดส่วนไป
ให้บริษัทประกันภัยต่อเป็นสัดส่วน 0.0115 เปอร์เซ็นต์ 

การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาแนวทางการท าประกันต่อด้วยวิธีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน 
Non-Proportional Treaty Reinsurance) และคุ้มครองค่าเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Cover) อีกทั้งมี
ข้อจ ากัดใช้การประมาณค่าบ าเหน็จ (Commission) รับจากประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) ซึ่งในความเป็นจริง ค่าบ าเหน็จรับจากการประกันภัยต่อเฉพาะราย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัท
ประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ และขอบเขตของการวิจัยมีเฉพาะการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด 
(Industrial All Risks Insurance) ที่มีความคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งการแจกแจงความน่าจะเป็นของความเสียหายอาจมี
ลักษณะแตกต่างออกไป เมื่อเปรียบเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่นๆ ดังนั้นหากต้องการน างานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ 
ควรทดสอบการแจกแจงความน่าจะเป็นที่เหมาะสมของข้อมูลเบื้องต้นก่อน  รวมทั้งอัตราการจ่ายและรับค่าบ าเหน็จ 
(Commission) และอัตราค่าใช้จ่ายของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงควรก าหนดให้เหมาะสมก่อน
น าไปประยุกต์ใช้ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทประกันภัย ในการ
พิจารณาและคัดเลือกรูปแบบการท าประกันภัยต่อที่เหมาะสมกับการรับความเสี่ยงภัยของบริษัท และแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับวิธีการก าหนดสัดส่วนการท าประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย 
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