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การวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุดของการประกันภัยต่อสาหรับการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
An Analysis of Reinsurance Optimization for Industrial All Risks Insurance
พัชรวรรณ พันธุ์ปกรณ์1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการทาสัญญาประกัน ภัยต่อที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้สัญญา
ประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน และสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน
รวมถึงการหาค่าสัดส่วนที่เหมาะที่สุดสาหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัย โดยมีสมมติฐานว่าการทา
สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน จะทาให้บริษัทประกันภัยได้รับกาไรมากกว่าการทาสัญญาประกันภัยต่อ
แบบอัตราส่วน หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าสัดส่วนที่เหมาะที่สุดสาหรับการรับความ
เสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัยที่ทาให้บริษัทได้กาไรสูงสุดจะทาให้กรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ต่ากว่าเกณฑ์ที่ คปภ. จากผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานข้างต้น
คาสาคัญ: 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
บทนา
การประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างแท้จริง นั่นคือ บริษัทได้รับเบี้ย
ประกันภัย ณ ปัจจุบัน โดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันที่บริษัทมีกับผู้เอาประกันภัยในการยอมรับความเสี่ยงว่าจะจ่าย
ผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อ
ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองจากการทาสัญญาก็เ ท่ากับว่ามีการโอนความเสี่ยงของตนไปให้แก่บริษัทผู้รั บ
ประกันภัย ในขณะที่บริษัทเองก็มีความเสี่ยงทั้งในแง่ของการนาเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปลงทุนแต่ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอาจต่ากว่าที่บริษัทคาดหวังไว้ และความเสี่ยงในแง่ของการที่บริษัทต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนมากกว่าจานวนเงิน
สารองที่ตั้งไว้ ทาให้ผลประกอบการที่ได้รับไม่สามารถจ่ายภาระผูกพันตามสัญญาได้ ประกอบกับการขยายตัวของ
มูลค่าทุนประกันที่สูงขึ้นตามการเติบโตของเบี้ ยประกันภัย จึงทาให้บริษัทประกันภัยหลายๆ แห่งมีเงินทุนจากัด ไม่
สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึงต้องหาวิธีการในการ
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เพิ่มความสามารถในการรับประกันภัย ซึ่งมีหลากหลายวิธี ได้แก่ การออกจาหน่ายหุ้นเพื่อเพิ่มทุน ของบริษัทประกันภัย
การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition: M&A) และการทาประกันภัยต่อ Reinsurance)
การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เข้ามามีบทบาทในระบบการประกันภัยเป็นอย่างมาก จนกล่าวได้ว่า
บริษัทประกันภัยไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามจาเป็นต้องพึ่งพาการประกันภัยต่อ ทั้งสิ้น โดยการประกันภัยต่อมีบทบาทที่
สาคัญ ดังนี้ 1) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Increased Capacity) ให้กับบริษัทประกันภัยในการรับ
ประกันภัยงานที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยมูลค่าสูงๆ ได้ 2) เพื่อลดความเสียหายจากมหันตภัย ( Catastrophe
Reduction) ไม่ว่าจะเป็นมหันตภัยจากธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของคนจานวนมาก หรือ
อาจจะเกิดจากภัยที่มนุษย์เป็นผู้กระทา เช่น การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม โดยการประกันภัยต่อจะช่วยลดการ
สะสมของความเสียหาย (Minimize Claims Accumulation from Losses) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการรับประกันภัย
ประเภทหนึ่งประเภทใดได้ 3) ทาให้ผลการดาเนินงานมีความเสถียรภาพ (Stabilization of Results) โดยทั่วไป ผู้รับ
ประกันภัยหวังให้ผลกาไรจากการดาเนินงานมีความสม่าเสมอจึงต้องการเครื่องมือเพื่อลดความไม่แน่นอนจากความ
เสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อควบคุมอัตราส่วนความเสียหาย (Loss Ratio) และ อัตราส่วน
ค่าใช้จ่าย (Expense Ratio) ให้มีความเสถียรภาพ ตลอดจนช่วยลดความผันผวนของความเสียหาย (Loss Experience
Fluctuation) ที่บริษัทจะประสบในแต่ละปีด้วย
อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อไม่ได้ปลดภาระความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัย
ที่มีต่อผู้เอาประกันภัยลงได้ทั้งหมด โดยที่บริษัทประกันภัยยังคงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดภายใต้สัญญา
ประกันภัยที่บริษัทได้รับประกันไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องสิทธิ ถ้าผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) จะเกิด
ภาวะล้มละลายหรือปิดกิจการลง ในกรณีที่บริษัทประกันภัยอาศัยการประกันภัยต่ออย่างมีนัยสาคัญในการลดความ
เสี่ยงจากการรับประกันภัย ความบกพร่องของการจัดการจัดการการประกันภัยต่ออาจกระทบต่อสภาพคล่องหรือฐานะ
การเงินของบริษัทประกันภัยได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิ เคราะห์รูป แบบการทาสัญญาประกันภัย ต่อที่เ หมาะสมที่สุ ด ภายใต้ สัญญาประกั นภัยต่ อแบบ
อัตราส่วน สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน และสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน
2. เพื่อวิเคราะห์การหาค่าสัดส่วนที่เหมาะที่สุดสาหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. การทาสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน จะทาให้บริษัทประกันภัยได้รับกาไรมากกว่าการทา
สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ค่าสัดส่วนที่เหมาะที่สุดสาหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกันภัยที่ทาให้บริษัทได้กาไรสูงสุด
จะทาให้กรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงต่ากว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กาหนดไว้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
Ming Zhou, Hongbin Dong และ Jingfeng Xu (2009) ทาการศึกษาเรื่อง การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของ
สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกินภายใต้มูลค่าความเสี่ยง (Value-at-Risk : VaR) และค่าคาดหวังตาม
เงื่อนไขส่วนปลาย (Conditional Tail Expectation : CTE) กับข้อจากัดของเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance
Premium) ทั้งนี้ ได้ทาการศึกษารูปแบบการประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกินใน 2 รูปแบบ คือ 1) การทา
สัญญาส่วนเกินหลังสัญญาอัตราส่วน 2) การทาสัญญาอัตราส่วนหลังสัญญาส่วนเกิน โดยการแยกศึกษาเป็น 4 กรณี
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กล่าวคือ 1) การทาสัญญาส่วนเกินหลังสัญญาอัตราส่วนสาหรับมูลค่าความเสี่ยง 2) การทาสัญญาอัตราส่วนหลัง
สัญญาส่วนเกินสาหรับมูลค่าความเสี่ยง 3) การทาสัญญาส่วนเกินหลังสัญญาอัตราส่วนสาหรับค่าคาดหวังตามเงื่อนไข
ส่วนปลาย และ4) การทาสัญญาอัตราส่วนหลังสัญญาส่วนเกินสาหรับค่าคาดหวังตามเงื่อนไขส่วนปลาย สาหรับผล
การศึกษา พบว่า การทาสัญญาอัตราส่วนหลังสัญญาส่วนเกินมีประสิทธิภาพมากกว่าการทาสัญญาส่วนเกิน หลังสัญญา
อัตราส่วน สาหรับการวัดมูลค่าความเสี่ยงและค่าคาดหวังตามเงื่อนไขส่วนปลาย และยังพบว่า การทาประกันภัยต่อ
แบบส่วนเกินแท้จริงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดภายใต้การวัดความเสี่ยงโดยการใช้ค่าคาดหวังส่วนปลายเพราะทาให้ค่าคาดหวัง
ส่วนปลายมีค่าต่าที่สุดสาหรับความเสี่ยงภัยที่เก็บไว้เอง และWerner Hürlimann (2010) นาเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมที่ สุ ด ของการท าสั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ โดยได้ ท าการศึ ก ษาสั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ แบบเป็ น สั ด ส่ ว น
(Proportional Treaty) และ สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty) เพื่อคัดเลือก
วิธีการทาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดภายใต้หลักเกณฑ์ 2 เกณฑ์ คือ 1) ดิ ฟินิตติ (de Finetti) คือ การกาหนดค่าความ
แปรปรวนของความเสี่ยงภัยที่เก็บไว้เองสาหรับค่าคาดหวังของกาไรในส่วนที่เก็บไว้เองที่คงที่ให้มีค่าน้อยที่สุด 2)
ผลตอบแทนต่อเงินกองทุนที่ปรับระดับความเสี่ ยง (RORAC) คือ การกาหนดผลตอบแทนต่อเงินกองทุนที่ปรับระดับ
ความเสี่ยงแล้วของความเสี่ยงภัยที่เก็บไว้เอง ให้มีค่ามากที่สุด โดยผลการศึกษาจากตัวอย่างชี้ให้เห็นว่า ถ้ากาหนดค่า
คาดหวังของค่าสินไหมทดแทนรวมในส่วนที่เก็บไว้เองคงที่แล้ว การใช้สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็ นสัดส่วนจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าสัญญาประกันภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึก ษาตั ว แบบและทฤษฎีที่ เ กี่ ยวข้ อง รวมถึง ขั้ นตอนการดาเนิน การส่ งต่ อ ความเสี่ ย งไปยังบริษั ท รั บ
ประกันภัยต่อ
2. รวบรวมข้อมูลเบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย จานวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและจานวนเงิน
ที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลจากกรมธรรม์การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก
ชนิดที่ไม่มีการเกิดมหันตภัย (Non-Catastrophe) ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2556 ของบริษัทประกัน ภัยแห่งหนึ่ง
จากนั้นจาแนกข้อมูลออกเป็น 4 ประเภทความเสี่ยงตามรหัสภัย ดังนี้ 1.) กลุ่มที่อยู่อาศัย (Residential Risk) 2.) กลุ่ม
พาณิชยกรรม (Commercial Risk) 3.) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่า (Low-Risk Industrial) 4.) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (High-Risk Industrial)
3. การประมาณค่าพารามิเตอร์และการแจกแจงที่เหมาะสม จากข้อมูลในข้อที่ 2 จะแบ่งข้อมูลทุนประกันภัย
ออกเป็น 25 ช่วงชั้น แล้วจึงนาข้อมูลเบี้ยประกันภัย จานวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และจานวนเงินที่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามแต่ละทุนประกันภัยที่ได้ทาไว้แยกตามแต่ละช่วงของทุน ประกัน จากนั้นนา
ข้อมูลจานวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและจานวนเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมาทาการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงโดยใช้วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (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) ซึ่งมีการนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Model) ตัว
แบบความเสี่ยงภัยรวม (Collective Risk Model) มาประยุกต์ใช้ โดยกาหนดตัวแบบเป็นกระบวนการสุ่ม ที่มาจากค่า
สินไหมทดแทนของกรมธรรม์รวม (Portfolio) กาหนดให้ คือ ค่าสินไหมทดแทนรวมในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา
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เป็นจานวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน Portfolio ของกรมธรรม์ซึ่งเป็นตัวแปรสุ่ม และ คือจานวนเงิน
ที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งที่ ดังนั้น
ซึ่งกาหนดสมมติฐาน 2 ประการ ดังนี้
เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเหมือนกัน และ
ต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกัน พบว่าจานวน
ครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเรขาคณิต (Geometric Distribution) จานวน
เงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) สาหรับการ
กาหนดค่าความเสียหายรวมถูกกาหนดให้เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบเรขาคณิตรวม (Compound Geometric
Distribution) ซึ่งเป็นกรณีพิเศษที่มี
ซึ่งเป็น Family ของการแจกแจงแบบทวินามลบทบรวม
5. นาตัวแบบความเสียหายรวม มาทาการจาลองข้อมูลจานวน 100,000 ครั้ง ในที่นี้ใช้การจาลองแบบมอน
ติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) เป็นวิธีการจาลองตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่นิยมใช้กันอย่างมาก ถูกออกแบบมา
เพื่อจาลองสถานการณ์ของระบบที่มีลักษณะซับซ้อนของตัวแปรสุ่มในแต่ละส่วน
6. การคานวณในสัญญาประกันภัยต่อ เงื่อนไขของการเอาประกันภัยต่อเป็นไปตามข้อมูลของบริษัท ส่วน
รูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อที่นามาวิเคราะห์ในงานวิจัยประกอบไปด้วย สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน
(Quota Share Treaty) สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตรา
ส่วนผสมส่วนเกิน (Combined Quota Share & Surplus Treaty) โดยกาหนดให้ ค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้รับ
ประกันภัยต่อ (Reinsured Aggregates Claim) แทนด้วย และสาหรับค่าสินไหมทดแทนรวมในส่วนที่เก็บไว้เอง
ของผู้เอาประกันภัยต่อ แทนด้วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ ดังนี้
โดยที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะนาไปใช้
สาหรับการอธิบายพื้นฐานของสัญญาประกันภัยต่อรูปแบบต่างๆ ดังนี้
6.1 สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty)เป็นข้อตกลงซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัย
ต่อผูกพันที่จะต้องจัดสรร และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อผูกพันที่จะต้องรับภัยทุกรายซึ่งรับประกันภัยโดยผูเ้ อาประกันภัย
ต่อและได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนที่แน่นอนเข้ามาในสัญญาประกันภัยต่อนั้น โดยบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะได้รับ
เบี้ยประกันภัยต่อเป็นอัตราส่วนที่แน่นอนกับเบี้ยประกันภัยเดิม และจ่ายค่าสินไหมในอัตราส่วนที่แน่นอนตามที่ได้รับ
ประกันภัยต่อไว้ ซึ่งเรียกความคุ้มครองที่ได้จากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อว่า อัตราตามส่วน (Quota Rate) หรือ โดย
และ
6.2 สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)จากการที่สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน
มีจุดอ่อนตรงที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องสูญเสียเบี้ยประกันภัยต่อสาหรับงานรายย่อยให้แก่บริษัทผู้รบั ประกันภัยต่อ
โดยไม่จาเป็น จึงได้เกิดสัญญาประกันภัยต่อขึ้นใหม่ซึ่งเรียกว่า สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว โดยภายใต้ สัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกินจะกาหนดจานวนเงินไว้ 2 จานวนคือ จานวน
เงินสูงสุดที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องรับความเสี่ยงไว้เอง (Maximum Retention Limit) และจานวนเงินสูงสุดที่
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดตามสัญญา (Maximum Treaty Limit) ซึ่งโดยปกติจะกาหนดเป็นจานวนเท่า
(Number of lines) ที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง
7. การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) โดยวิธีมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR) ซึ่งเป็นตัววัด
ความเสี่ยงที่กลายเป็นมาตรฐานสาหรับการประเมินโอกาสเสี่ยงภัย โดย VaR เป็นจานวนเงินทุนที่ต้องจัดเตรียมเพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรจะไม่เข้าสู่ภาวะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ (Insolvency) ระดับความเชื่อมั่นเป็นตัวเลขที่เลือกตามความ
เหมาะสม ในงานวิจัยฉบับนี้จะคานวณหาเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital : RBC) และ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน เมื่อประเมินด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 ที่ 95 ที่ 99
และที่ 99.5 เปอร์เซ็นต์
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สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยนี้สามารถสรุปข้อมูลการรับประกันภัยและกาหนดเงื่อนไขของการเอาประกันภัยต่อ ปรากฏตาม
ตารางที่ 1 และการคิดค่าบาเหน็จ (Commission) จะระบุเป็นอัตราของ Sliding Scale Commission ตามอัตราส่วน
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง (Loss Incurred)
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลการรับประกันภัยและเงื่อนไขของการเอาประกันภัยต่อ
กลุ่มความเสี่ยง

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%

1,438.00

3,138,107,839.85

60,000,000.00

6

15%

17.45%

632.00

3,736,919,829.91

60,000,000.00

6

15%

17.45%

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยงต่า
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง

ผลการแจกแจงและค่าประมาณพารามิเตอร์ของข้อมูลจานวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
จานวนเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงมูลค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 ที่ 95 ที่ 99 และที่ 99.5
เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ สาหรับผลการวิเคราะห์ ค่าสัดส่วนที่เหมาะที่สุด
สาหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัทประกัน วินาศภัยภัยภายใต้เงื่อนไขของการเอาประกันภัยต่อที่กาหนดนั้น
ปรากฏในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการแจกแจงและค่าประมาณพารามิเตอร์
กลุ่มความเสี่ยง
กลุ่มที่อยู่อาศัย
กลุ่มพาณิชยกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยงต่า
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง

จานวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การแจกแจง
ค่าประมาณพารามิเตอร์
Geometric
p = 0.1647145
w = 0.2410718
Geometric
p = 0.1684519
w = 0.3247482
Geometric
p = 0.1976712
w = 0.2712318
Geometric
p = 0.5208702
w = 0.3294578

จานวนเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การแจกแจง
ค่าประมาณพารามิเตอร์
Lognormal Meanlog = 17.472671
Sdlog = 2.246877
Lognormal Meanlog = 18.489272
Sdlog = 1.617181
Lognormal Meanlog = 19.16291
Sdlog = 1.33889
Lognormal Meanlog = 18.665078
Sdlog = 1.417318
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ตารางที่ 3 แสดงผลมูลค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 90 ที่ 95 ที่ 99 และที่ 99.5 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มความเสี่ยง

VaR 90

มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk: VaR)
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

13,352,196,929.00

13,956,035,157.00

15,020,496,396.00

15,512,207,831.00

20,412,516,028.00

21,776,945,502.00

23,825,247,276.00

27,899,279,018.00

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยงต่า
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการคานวณชุดจาลองข้อมูล
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Quota Share Retention
Residential Commercial Low-Risk High-Risk Average Profit
Risk
Risk
Industrial Industrial
0.20
0.20
0.20
0.20
21,202,502.54
0.25
0.25
0.25
0.25
19,052,091.46
0.30
0.30
0.30
0.30
16,901,680.38
0.35
0.35
0.35
0.35
14,751,269.31
0.40
0.40
0.40
0.40
12,600,858.23
0.45
0.45
0.45
0.45
10,450,447.15
0.50
0.50
0.50
0.50
8,300,036.08
0.55
0.55
0.55
0.55
6,149,625.00
0.60
0.60
0.60
0.60
3,999,213.92
0.65
0.65
0.65
0.65
1,848,802.85
0.70
0.70
0.70
0.70
(301,608.23)
0.75
0.75
0.75
0.75
(2,452,019.30)
0.80
0.80
0.80
0.80
(4,602,430.38)
0.85
0.85
0.85
0.85
(6,752,841.46)
0.90
0.90
0.90
0.90
(8,903,252.53)
0.95
0.95
0.95
0.95
(11,053,663.61)
1.00
1.00
1.00
1.00
(13,204,074.69)
1.00
0.00
0.00
0.00
19,807,035.81
0.00
1.00
0.00
0.00
22,057,699.33
0.00
0.00
1.00
0.00
22,524,978.02
0.00
0.00
0.00
1.00
11,818,652.68

Prob. of
Loss

E(Loss|Loss
occurs)

Retention
Ratio

0.1730%
0.3050%
0.5090%
0.7930%
1.3150%
2.4300%
4.9830%
10.2030%
18.9980%
30.5190%
43.9390%
56.9240%
68.6040%
78.3530%
85.4820%
90.6960%
94.4920%
0.1420%
0.0420%
1.5550%
6.4370%

24,615,220.74
22,959,948.25
21,084,651.83
19,769,000.36
16,894,334.89
12,996,178.62
9,355,669.41
7,139,893.00
6,205,015.78
6,169,805.01
6,548,637.07
7,299,890.33
8,278,399.93
9,451,717.40
10,855,423.74
12,409,332.40
14,076,334.25
17,197,129.78
14,564,028.29
37,579,971.24
5,016,679.97

0.0091%
0.0114%
0.0137%
0.0160%
0.0183%
0.0206%
0.0229%
0.0251%
0.0274%
0.0297%
0.0320%
0.0343%
0.0366%
0.0388%
0.0411%
0.0434%
0.0457%
0.0115%
0.0141%
0.0099%
0.0102%

Return
per
Risk
6.73
4.84
3.58
2.68
2.00
1.47
1.05
0.71
0.42
0.18
(0.03)
(0.21)
(0.37)
(0.50)
(0.63)
(0.74)
(0.84)
7.03
13.23
1.70
1.52

500
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาการทาประกันภัยต่อที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีศึกษาบริษัทประกันวินาศ
ภัยแห่งหนึ่ง เพื่อสร้างทางเลือกในการเลือกรับผลประโยชน์สูงสุดตามนโยบายและแนวทางการบริหารองค์กรของบริษัท
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองที่เหมาะสมสาหรับการรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็น
สัดส่วนที่เหมาะสมที่จะทาให้บริษัทเกิดกาไรเฉลีย่ สูงที่สุดคือ 0.0099 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองที่
เหมาะสมสาหรับการรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะทาให้บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตามความเสี่ยงสูงที่สุดคือ 0.0141 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เองที่เหมาะสมสาหรับ
การรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะทาให้บริษัทมีกาไรเฉลีย่ ต่อความเสีย่ งสูงที่สุดคือ 13.23
เปอร์เซ็นต์ และถ้าบริษัทต้องการให้อัตราส่วนความเสียหายสุทธิมีค่าต่าที่สุดจะต้องโอนความเสี่ยงแบบเป็นสัดส่วนไป
ให้บริษัทประกันภัยต่อเป็นสัดส่วน 0.0115 เปอร์เซ็นต์
การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาแนวทางการทาประกันต่อด้วยวิธีการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน
Non-Proportional Treaty Reinsurance) และคุ้มครองค่าเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Cover) อีกทั้งมี
ข้อ จากัด ใช้ การประมาณค่ าบ าเหน็ จ (Commission) รับ จากประกั นภั ยต่ อแบบเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) ซึ่งในความเป็นจริง ค่าบาเหน็จรับจากการประกันภัยต่อเฉพาะราย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัท
ประกั น ภัย และบริ ษั ทรั บ ประกั น ภัย ต่ อ และขอบเขตของการวิ จั ยมี เ ฉพาะการประกัน ภั ยการเสี่ย งภัย ทุ กชนิ ด
(Industrial All Risks Insurance) ที่มีความคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งการแจกแจงความน่าจะเป็นของความเสียหายอาจมี
ลักษณะแตกต่างออกไป เมื่อเปรียบเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่นๆ ดังนั้นหากต้องการนางานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้
ควรทดสอบการแจกแจงความน่าจะเป็นที่เหมาะสมของข้อมูลเบื้องต้นก่อน รวมทั้งอัตราการจ่ายและรับค่าบาเหน็จ
(Commission) และอัตราค่าใช้จ่ายของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงควรกาหนดให้เหมาะสมก่อน
นาไปประยุกต์ใช้ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัยฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทประกันภัย ในการ
พิจารณาและคัดเลือกรูปแบบการทาประกันภัยต่อที่เหมาะสมกับการรับความเสี่ยงภัยของบริ ษัท และแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธีการกาหนดสัดส่วนการทาประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย
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