
แนวทางปฏิบัติในแนวทางปฏิบัติในการจัดทํากลยุทธ์การบริการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อหารการประกันภัยต่อ  
สําหรับบริษัทประกันสําหรับบริษัทประกันชีวิตชีวิต  

   
การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 

ซ่ึงการประกันภัยต่อได้ถูกนํามาใช้เพ่ือการกระจายความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ตลอดจนลดความผันผวนทาง
การเงิน อันเนื่องมาจากการรับประกันภัยหรือการมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย 
นอกจากนี้ การประกันภัยต่อยังมีบทบาทท่ีสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการรับประกันภัย 
(capacity) ความม่ังคงทางการเงิน สภาพคล่อง ความเพียงพอของเงินกองทุน และการพ่ึงพาความชํานาญ 
และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากผู้รับประกันภัยต่อ รวมถึงช่วยให้บริษัทประกันชีวิตสามารถรับมือกับเหตุการณ์
พิบัติภัยต่างๆ เช่น โรคระบาด แผ่นดินไหว และสึนามิ  เป็นต้น    

อย่างไรก็ตาม การประกันภัยต่อมิได้ปลดภาระความรับผิดชอบของบริษัทประกันชีวิตในฐานะ
ผู้รับประกันภัยท่ีมีต่อผู้เอาประกันภัยลงได้ โดยท่ีบริษัทประกันชีวิตยังคงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท้ังหมด
ภายใต้สัญญาประกันภัยท่ีบริษัทได้รับประกันภัยไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องสิทธิ แม้ว่าผู้รับ
ประกันภัยต่อจะล้มละลายหรือปิดกิจการ ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตอาศัยการประกันภัยต่ออย่างมีนัยสําคัญ
ในการลดความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ความบกพร่องของการจัดการการประกันภัยต่ออาจกระทบต่อ
สภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้  

ขณะเดียวกัน บริษัทประกันชีวิตอาจดําเนินการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอ่ืนๆ            
ท้ังในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการรับประกันภัยโดยตรง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตมีความเสี่ยง
จากการรับประกันภัยเพ่ิมข้ึนท้ังในเรื่องของการกระจุกตัวของภัย การสะสมภัย ตลอดจนความสามารถในการ
บริหารความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ  จึงมีบทบาทสําคัญในการสร้าง
ความม่ันใจว่าบริษัทประกันชีวิตจะมีความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีมีตามสัญญาประกันภัยหรือ
สัญญารับประกันภัยต่อได้ ท้ังนี้การบริหารและการควบคุมการเอาประกันภัยต่อ หรือการเอาประกันภัยต่อช่วง 
(Retrocession) รวมถึงการรับประกันภัยต่อควรสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง และนโยบาย
บริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับเงินกองทุนของบริษัท 

 
หลักการและแนวคิดหลักการและแนวคิด  
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ตระหนักถึง
ความซับซ้อน ลักษณะ และรูปแบบในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงส่วนผสมทางธุรกิจ (business mix) ตลอดจน
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ท่ีแตกต่างกันไปของบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซ่ึงอาจทําให้มีกระบวนการ
กําหนดความคุ้มครองจากการประกันภัยต่อและคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้บริษัทประกันชีวิตสามารถนําการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจาก
การรับประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการประกันภัยต่อ
ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา บริษัทประกันชีวิตควรต้องมีการจัดทํากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ 
(reinsurance management strategy) ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงโดยภาพรวมบริษัท โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและการนํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อไปปฏิบัติให้เหมาะสม เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าบริษัทมีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ข้อกําหนดของสํานักงาน คปภ.



แนวทางปฏิบัติในแนวทางปฏิบัติใน

 

กระบวนการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อกระบวนการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ

    กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ  
และการจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องอย่างมี
ซ่ึงประกอบด้วย กระบวนการคัดเลือก
ติดตาม (monitoring) ทบทวน (review
ของบริษัท (documentation) โดย
การเงินโดยเปรียบเทียบ สถานะของสภาพคล่อง ทรรศนะท่ีมีต่อแนวโน้มของ
ประมาณการการรับประกันภัย ท้ังนี้ กลยุทธ์การประกันภัยต่อจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารเงินกองทุน 
ของบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดง

 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

 1. คณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัท
การบริหารการประกันภัยต่อท่ีจัดทําโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
โดยรวมของบริษัท รวมท้ังรับรองให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงาน

       กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อควรครอบคลุมถึงนโยบาย
การประกันภัยต่อ การกําหนดขีดจํากัดความเสี่ยงสุทธิท่ีรั

สรุปผลและรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติในแนวทางปฏิบัติในการจัดทํากลยุทธ์การบริการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภยัต่อสาํหารการประกันภยัต่อสาํ

คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

(หน้าท่ี : ปฏิบัติตามกลยุทธ์ฯ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อกระบวนการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ  

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ  เป็นการกําหนดกรอบในการบริหารการประกันภัยต่อ            
และการจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องอย่างมีเหตุมีผลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือก (selection) การนําไปปฏิบัติใช้ (implementation
review) ควบคุม (control) และจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องการประกันภัยต่อ
โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทประกันชีวิต

การเงินโดยเปรียบเทียบ สถานะของสภาพคล่อง ทรรศนะท่ีมีต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ และการ
ประมาณการการรับประกันภัย ท้ังนี้ กลยุทธ์การประกันภัยต่อจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงและการบริหารเงินกองทุน โดยจะต้องเหมาะสมต่อลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ

แสดงแนวทางการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
 

ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการกําหนดกรอบนโยบายและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์
ท่ีจัดทําโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงท่ีมีอยู่

รวมท้ังรับรองให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงาน

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อควรครอบคลุมถึงนโยบายและการบริหารความเสี่ยง
การกําหนดขีดจํากัดความเสี่ยงสุทธิท่ีรับเสี่ยงไว้เองสูงสุด จํานวนความเสี่ยงภัยสุทธิ        

กําหนดกรอบนโยบาย
และให้ความเห็นชอบ

กลยุทธ์ฯ 
 

รายงานผลการสอบทาน

กําหนดนโยบาย
จัดการความเสีย่งจากการประกันภัยต่อ

กําหนดนโยบายการ
ประกันภัยต่อ การบริหาร

ความเสี่ยงและ
กระบวนการปฏิบตัิงาน 

 

หารการประกันภยัต่อสาํหารการประกันภยัต่อสาํหรับบริษัทประกันชีวิหรับบริษัทประกันชีวิตต | 2 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เป็นการกําหนดกรอบในการบริหารการประกันภัยต่อ            
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท                  

implementation) ตรวจสอบและ
และจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องการประกันภัยต่อ

บริษัทประกันชีวิต ต้นทุนทาง
ตลาดและเศรษฐกิจ และการ

ประมาณการการรับประกันภัย ท้ังนี้ กลยุทธ์การประกันภัยต่อจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหาร 
จะต้องเหมาะสมต่อลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ        

จัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 

ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์              
หมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงท่ีมีอยู่

รวมท้ังรับรองให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงาน คปภ. 

และการบริหารความเสี่ยงจาก   
จํานวนความเสี่ยงภัยสุทธิ        

รายงานผลการสอบทาน/ตรวจสอบ 

กําหนดนโยบาย/ทบทวน/รายงานการ
จัดการความเสีย่งจากการประกันภัยต่อ 
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การควบคุมภายใน

การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ฯ

การพ่ึงพาคนกลางประกันภัย กระบวนการ
การกําหนดขีดจํากัดการกระจุกตัวต่อผู้รับประกันภัย
วิธีการในการทําการประกันภัยต่อ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ฯ  

  เนื่องจาก กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรับประกันภัยและ
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
อย่างสมํ่าเสมอทุกปีร่วมกับนโยบายบริหารความเสี่ย
ประกันภัยของบริษัท หรือความม่ันคงของผู้รับประกันภัยต่อ

 
 
  

 

 

 

 

 

แผนภาพ แสดง

  2. ผู้บริหารระดับสูง 

  ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจว่ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
นโยบายและกําหนดกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน รวมท้ังกําหนดแนวทางการรับประกันภัย 
การประกันภัยท่ีจะทําประกันภัยต่อตามแต่ละประเภท

    เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อกําหนดและเง่ือนไขการทําประกันภัยต่อมีความสอดคล้องกับธุรกิจท่ีรับ
ประกันภัย และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยต่อ 
จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงาน
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องม่ันใจว่า
ตอบสนองต่อข้อกําหนดของคณะก
รายละเอียดและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
ประกันภัยต่อท่ีเหมาะสมต่อไป 
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แนวทางการจัดทํา            
กลยุทธ์ฯ

โครงสร้างของการจัดทํา
ประกนัภัยต่อ

การพ่ึงพาคนกลาง
ประกนัภัยการควบคุมภายใน

การเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ฯ

กระบวนการในการคัดเลือกและทบทวนความเหมาะสมของ
การกระจุกตัวต่อผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งๆ ผู้รับผิดชอบและจัดการ

วิธีการในการทําการประกันภัยต่อ รวมถึงกระบวนการติดตามผล ตรวจสอบ ทบทวน และ

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรับประกันภัยและ
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรทบทวนกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ

ร่วมกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวม หรือเม่ือสภาพแวดล้อม 
หรือความม่ันคงของผู้รับประกันภัยต่อ หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไป

แสดงแนวทางการกําหนดกรอบกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
 
 

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจว่ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อท่ีได้รับ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการนําไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้อง

นโยบายและกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานสําหรับการนํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อไปปฏิบัติ
อย่างชัดเจน รวมท้ังกําหนดแนวทางการรับประกันภัย กําหนดหลักเกณฑ์และขีดจํากัดของจํานวนและประเภท
การประกันภัยท่ีจะทําประกันภัยต่อตามแต่ละประเภทสัญญาประกันภัยต่อ  

อให้ม่ันใจว่าข้อกําหนดและเง่ือนไขการทําประกันภัยต่อมีความสอดคล้องกับธุรกิจท่ีรับ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยต่อ ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง

ให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผล เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารการประกันภัยต่อ
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความเพียงพอต่อการ

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องม่ันใจว่าระบบรายงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิ
คณะกรรมการบริษัทได้ทุกประการ ท้ังในข้อกําหนดความถ่ีของการรายงาน 

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใช้ในการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์การบริหารการ
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และทบทวนความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ 
และจัดการการประกันภัยต่อ 

และการควบคุมให้มีการ

กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรับประกันภัยและ
ควรทบทวนกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ

หรือเม่ือสภาพแวดล้อม หรือกลยุทธ์การรับ
มีการเปลี่ยนแปลงไป  

กําหนดกรอบกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจว่ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อท่ีได้รับ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องจัดทําเอกสาร

การนํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อไปปฏิบัตใิช้
และขีดจํากัดของจํานวนและประเภท

อให้ม่ันใจว่าข้อกําหนดและเง่ือนไขการทําประกันภัยต่อมีความสอดคล้องกับธุรกิจท่ีรับ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง

เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารการประกันภัยต่อ    
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความเพียงพอต่อการ

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถ
วามถ่ีของการรายงาน 

พิจารณาทบทวนกลยุทธ์การบริหารการ



แนวทางปฏิบัติในแนวทางปฏิบัติใน
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพ แสดง

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในสอบทานระบบการควบคุม
ประสิทธิผล และเพียงพอ รวมถึง ติดตาม และตรวจสอบให้ฝ่ายท่ีรับผิดชอบมีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหาร
การประกันภัยต่อท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน คปภ. พร้อมท้ังนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

  โดยท่ัวไปจะเห็นว่าบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ฯ ท่ีวางไว้

 4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม        
ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการ
ประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงทบทวนความเพียงพอ ประสิทธิผล       
และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
 5. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

               ผู้ปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง
ปฏิบัติงาน ขอบเขตอํานาจและหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีถูกกําหนดในกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
เคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องจัดทํา
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือรับทราบ
กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
 
 

จัดทําเอกสาร 
และรายงานผล
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แสดงแนวทางการกําหนดนโยบายและการนํากลยุทธ์ฯ ไปปฏิบัติใช้
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในสอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเพียงพอ รวมถึง ติดตาม และตรวจสอบให้ฝ่ายท่ีรับผิดชอบมีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหาร
การประกันภัยต่อท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของ

พร้อมท้ังนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 

โดยท่ัวไปจะเห็นว่าบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ฯ ท่ีวางไว้ และควรมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม        

ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการ
ติดตามและดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงทบทวนความเพียงพอ ประสิทธิผล       

และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี

 

ผู้ปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวข้องทุกระดับและทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอน และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขอบเขตอํานาจและหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีถูกกําหนดในกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
เคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องจัดทําประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังข้อคิดเห็น

เพ่ือรับทราบข้อมูลสําหรับพิจารณาปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนผลักดัน          
การบริหารการประกันภัยต่อ ต่อไป 

กระบวนการ
คัดเลือก 

การนําไป
ปฏิบัติใช้

ตรวจสอบและ
ติดตาม

ทบทวน

ควบคุม 

จัดทําเอกสาร 
และรายงานผล
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ไปปฏิบัติใช้ 

ในให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเพียงพอ รวมถึง ติดตาม และตรวจสอบให้ฝ่ายท่ีรับผิดชอบมีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหาร

และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของ

โดยท่ัวไปจะเห็นว่าบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม        
ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการ

ติดตามและดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงทบทวนความเพียงพอ ประสิทธิผล       
และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ 

มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 

องปฏิบัติตามข้ันตอน และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขอบเขตอํานาจและหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีถูกกําหนดในกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่ออย่าง

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ตลอดจนผลักดัน          
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แนวทางปฏิบัติในการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 

   ในการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท       
เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทควรมีข้ันตอนและกระบวนการสําหรับการคัดเลือกแผนการประกันภัยต่อ 
กระบวนการทําประกันภัยต่อ ซ่ึงรวมท้ังการเอาประกันภัยต่อหรือการเอาประกันภัยต่อช่วง และการรับ
ประกันภัยต่อ ตลอดจนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนการทําประกันภัยต่อและความเสี่ยง          
ท่ีเก่ียวข้องท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท            
โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1. นโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเส่ียงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท       

      โดยระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อ และการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  

1.1 อธิบายถึงปัจจัยสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อของบริษัท      
ซ่ึงสอดคล้องกับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (risk appetite) ของบริษัท  

1.2 อธิบายถึงวิธีการกําหนดระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ียอมรับได้ (risk tolerance) ขีดจํากัด 
ในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง (retention limits) และจํานวนความเสี่ยงสุทธิ (net amount at risk)  รวมถึงปัจจัย
สําคัญในการพิจารณาระดับของการโอนความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและบริหารความเสี่ยงอย่างสอดคล้องกับ         
ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านการประกันภัย ฐานะเงินกองทุน การส่งผลต่อความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ 
(business portfolio) ต้นทุนของการประกันภัยต่อ และนโยบายการลงทุน เป็นต้น รวมถึงระบุความถ่ีในการ
ทบทวนค่าของปัจจัยต่างๆ ข้างต้น (parameters) 

1.3 อธิบายความเชื่อมโยงของกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ กับนโยบายการรับ
ประกันภัย การดํารงเงินกองทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

1.4 อธิบายการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและการบริหารสภาพคล่องทางการเงินท่ีอันเกิด
จากการเหลื่อมล้ําของระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัทแก่ผู้เอาประกันภัยกับการเรียกเก็บเงิน
จากผู้รับประกันภัยต่ออันเกิดจากค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ (reinsurance recoverables) 
เช่น การติดตามความม่ันคงทางการเงิน ข้อกําหนดเงินถือและหลักประกันสําหรับการประกันภัยต่อ                
ข้อกําหนดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเร่งด่วน (cash call) การจัดหาเงินทุนในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์วิกฤต  
เป็นต้น เพ่ือให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เม่ือมีความจําเป็น 

1.5 อธิบายกระบวนการจัดการสารสนเทศและการรายงาน เพ่ือการติดตามผลการ
ดําเนินงานและศักยภาพของการใช้แผนการประกันภัยต่อ รวมถึงเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับความเหมาะสม       
ของแผนการประกันภัยต่อ  

1.6  กําหนดแผนฉุกเฉินในกรณีท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองจากการเอาประกันภัยต่อ                
อันเนื่องมาจาก ผิดข้อกําหนดในสัญญา เง่ือนไขตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือบริษัทประกันภัยต่อไม่สามารถ
ชําระค่าสินไหมทดแทนได้ หรือชําระล่าช้า หรือกรณีท่ีมีข้อพิพาท 

1.7  ในกรณีท่ีบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศหรือเป็นสาขาของบริษัท
ประกันชีวิตในต่างประเทศ กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ ประกอบด้วยข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 

• นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อ 
•     การเชื่อมโยงระหว่างการทําประกันภัยต่อระหว่างบริษัทในประเทศกับกลุ่มบริษัท   

ในต่างประเทศ 
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•     รายละเอียดการทําประกันภัยต่อและกระบวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน          
เม่ือการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทได้รับการควบคุมโดยนิติบุคคลอ่ืน        
ในกลุ่มบริษัทหรือโดยสํานักงานใหญ่ รวมถึงกรณีท่ีบริษัทแม่หรือสํานักงานใหญ่
ซ้ือประกันภัยต่อในฐานะกลุ่มบริษัทในระดับโลก  

    ท้ังนี้ หากเป็นการทําประกันภัยต่อกับบริษัทในเครือ ควรต้องดําเนินการเสมือนบริษัท    
ท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

1.8  กําหนดนโยบายในการห้ามทําการประกันภัยต่อทางการเงิน financial reinsurance) 
หรือการประกันภัยต่อแบบจํากัด (finite reinsurance) และผลิตภัณฑ์การโอนความเสี่ยงทางเลือก 
(alternative risk transfer products) ซ่ึงหมายถึง การโอนความเสี่ยงท่ีไม่เป็นไปตามการประกันภัยต่อ     
แบบปกติ ด้วยเหตุผล  

• บริษัทประกันชีวิตอาจใช้การประกันภัยต่อในการทําให้ผลกําไรไม่ผันผวน      
หรือบิดเบือนผลประกอบการ เนื่องจากความเสี่ยงทางด้านการประกันภัยไม่ได้
โอนถ่ายอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจเปรียบเสมือนหนึ่งการให้กู้เงินมากกว่าการเป็น
สัญญาประกันภัย และถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินมากกว่าเป็นสัญญา
ประกันภัย  

• สัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน จะบิดเบือนงบดุลของบริษัทเพราะมีขีดจํากัด  
ในการถ่ายโอนความเสี่ยง ซ่ึงจะส่งผลต่ออัตราส่วนทางการเงิน 

• สัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท
รับประกันภัยต่อ  และการกระจุกตัว หากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องพ่ึงพาการ
จ่ายเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 
 

 2. กระบวนการในการคัดเลือกแผนการประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต่อ การกําหนดสัดส่วนในการรับ
เส่ียงภัยไว้เองสูงสุด (maximum retention limit) ส่วนเอาประกันภัยต่อ และส่วนการรับประกันภัยต่อ 
(assumed reinsurance) โดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี้ 

2.1 สรุปกระบวนการในการกําหนดสัดส่วนในการรับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุดต่อเหตุการณ์  
(Maximum Event Retention - MER) และสัดส่วนรับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุดต่อความเสี่ยง (Maximum 
Retention per Risk - MRR) เป็นต้น โดยครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

2.2 กําหนดประเภทการทําประกันภัยต่อและการทําประกันภัยต่อช่วงท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สําหรับการจํากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายในขอบเขตของระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ีรับได้  และไม่เกินจํานวน          
ความเสี่ยงภัยสุทธิ ในกรณีเอาประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อช่วง โดยอธิบายเง่ือนไขและหลักเกณฑ์          
ท่ีบริษัทใช้ในกําหนดประเภทของการทําประกันภัยต่อ เช่น สัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (treaty) และการ
ประกันภัยต่อเฉพาะราย (facultative) เป็นต้น ซ่ึงเหมาะสมกับภาวะความเสี่ยง (risk exposure) และระดับ
ความเสี่ยงสูงสุดท่ีรับได้ รวมท้ังควรเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนได้สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 

2.3 อธิบายการกําหนดแผนความคุ้มครองจากประกันภัยต่อสําหรับการสะสมของความ
เสียหายขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายท่ีเกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย เช่น       
โรคระบาด แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของบริษัทท่ีครอบคลุม              
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ต่อความเสี่ยงต่อภัยสูงสุด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ ตลอดจนการสะสมของภัย   
ในพอร์ตโฟลิโอ ท่ีอาจไม่ใช่ภัยระดับมหันตภัยเท่านั้น และให้มีการติดตามการสะสมของภัยและทบทวน        
ความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสมํ่าเสมอ 

2.4 สรุปกระบวนการและปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัยต่อ (inward reinsurance)            
การตรวจสอบและติดตามการกระจุกตัวของภัยจากการรับประกันภัยต่อ มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และข้อกําหนดเงินถือและเง่ือนไขการวางหลักประกัน 

2.5 อธิบายถึงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ เช่น  
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ ฐานะความม่ันคงของผู้รับประกันภัยต่อ รวมถึงแหล่งข้อมูลท่ีใช้  
ในการพิจารณา เป็นต้น 

2.6 อธิบายการกําหนดขีดจํากัดการกระจุกตัวสําหรับภาวะความเสี่ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อ
รายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มผู้รับประกันภัยต่อ โดยคํานึงถึงความม่ันคง ขนาดเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อ 
ข้อกําหนด และกฎระเบียบของสํานักงาน คปภ. และสรุปภาพรวมของการกระจุกตัวของความเสี่ยงซ่ึงได้คํานึง  
เขตภูมิศาสตร์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงจะต้องอธิบายวิธีการในการ
ประเมิน ติดตามและบริหารความเสี่ยงการกระจุกตัว และกระบวนการในการปรับปรุงหรือลดการกระจุกตัว               
ท่ีมากเกินไป 

2.7 อธิบายถึงการมีส่วนเก่ียวข้องของนายหน้าประกันภัยต่อ (ถ้ามี) ในการจัดโครงสร้าง       
การทําประกันภัยต่อของบริษัท รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนายหน้าประกันภัยต่อ และ                
ช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทใช้บริการ   

2.8 อธิบายถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนายหน้าประกันภัยต่อและแสดงรายชื่อนายหน้า
ประกันภัยต่อสามรายแรกท่ีบริษัทคาดว่าจะใช้บริการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 3. กระบวนการติดตามผล ตรวจสอบ และการทบทวนการบริหารการประกันภัยต่อ  
  บริษัทควรมีระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนการบริหาร          

การประกันภัยต่อท่ีเพียงพอ และควรดําเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดําเนินการ และ
การบริหารความเสี่ยงนั้นดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายบริษัทและกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ              
ท่ีกําหนดไว้ โดยระบบการควบคุมสามารถท่ีจะระบุความเสี่ยงและรายงานได้อย่างทันท่วงที เม่ือเกิดการละเมิด
ข้อกําหนด ฝ่าฝืนแนวทางของบริษัท หรือรับความเสี่ยงเกินกว่าความสามารถของบริษัท และความคุ้มครอง 
การประกันภัยต่อท่ีมี โดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี้ 
  3.1 สรุปสาระสําคัญของกระบวนการสําหรับการพิจารณา การดําเนินการ การติดตามผล และ
การทบทวนการทําประกันภัยต่อ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการดําเนินการ มีสัดส่วนรับเสี่ยงภัยไว้เองสูงสุดต่อ
เหตุการณ์ตามท่ีกําหนดไว้ และมีการจัดทําเอกสารด้านการประกันภัยต่อครบถ้วน โดยครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้ 

• ระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ีรับได้ (risk tolerance) และจํานวนความเสี่ยงภัยสุทธิ 
(net amount at risk) 

• การรับเสี่ยงภัยไว้เองท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงสูงสุดท่ีรับได้ และการท่ีจะเอา
ประกันภัยต่อ (outward reinsurance) ไม่เกินจํานวนความเสี่ยงภัยสุทธิ  

• การกําหนดประเภทของการทําประกันภัยต่อท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือบริหาร          
ความเสี่ยงของบริษัท 
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• การบริหารการกระจุกตัวของความเสี่ยงในลักษณะของอุตสาหกรรม                  
เขตภูมิศาสตร์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ การเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อ
เพียงรายเดียว 

• การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ รวมถึงการพิจารณาการกระจายความเสี่ยงและ
ระดับความม่ันคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ 

• การติดตามฐานะทางด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถ          
ของคู่สัญญาประกันภัยต่อในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน ให้อยู่ในระดับท่ีกําหนด  
หากมีการเปลี่ยนแปลงในทางลดลงกว่าท่ีกําหนดไว้ ต้อมีนโยบายดําเนินการ          
ท่ีเหมาะสม เช่น กําหนดเง่ือนไขพิเศษให้บริษัทของยกเลิกสัญญาประกันภัยต่อได้
หากความม่ันคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อถูกลดอันดับลง และการเรียก
หลักประกันภัยเพ่ิม เป็นต้น 

• กระบวนการติดตาม ทบทวน และการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารการประกันภัย
ต่อ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัท 
รวมท้ังแผนประกันภัยต่อท่ีจะรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ของบริษัท 

• ติดตามการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันภัยต่ออันเกิดจากค่าสินไหมทดแทนภายใต้
สัญญาประกันภัยต่อ (reinsurance recoverables) ในช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ 

• การบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงินในกรณีท่ีมีความไม่สมดุลระหว่าง
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัท กับการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันภัยต่อ 
อันเกิดจากค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ 

• การติดตามผลการดําเนินงานของโปรแกรมประกันภัยต่อ เช่น การรายงานและ
การควบคุมภายใน เป็นต้น 

• ความถ่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานข้อมูล  
 3.2 อธิบายถึงกระบวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

•   ติดตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่ออย่างใกล้ชิด 
•   ปฏิบัติตามข้อกําหนดสําหรับขีดจํากัดในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง (retention limits)  

            และจํานวนความเสี่ยงภัยสุทธิ อย่างเคร่งครัด 
•   ติดตามการยืนยันการทําประกันภัยต่อและการจัดทําเอกสาร 
•   ติดตามการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันภัยต่ออันเกิดจากค่าสินไหมทดแทน 
      ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ (reinsurance recoverables) 
•   ติดตามความม่ันคงทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ  
•   ติดตาม ทบทวน และปรับข้อมูลกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อให้เป็น            
      ปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในตลาดและลักษณะ 
      ความเสี่ยงของบริษัท รวมท้ังรองรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
•   รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติตามและ 
      สิ่งท่ีปฏิบัติแตกต่างจากท่ีกําหนดไว้ในกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ  

  3.3 อธิบายถึงขอบเขตของหน้าท่ีการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงด้านการ
บริหารการประกันภัยต่อของบริษัท 
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 4. รายช่ือผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดการอนุมัติ 
และการดําเนิน การควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างชัดเจน โดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี้ 
  4.1 ระบุชื่อผู้บริหารและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการ และ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ ซ่ึงครอบคลุมท้ังการดําเนินงานของบริษัท     
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  4.2 ระบุผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจ การอนุมัติ การบริหาร และการควบคุมการทําประกันภัยต่อ 
ของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม  
  ท้ังนี้ บริษัทจะต้องม่ันใจว่าบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการด้านการประกันภัยต่อ         
มีความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 
 
 5. ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาประกันภัยต่อจะต้องมีความชัดเจนและแน่นอนในความ
คุ้มครองจากการประกันภัยต่อ 
 สัญญาประกันภัยต่ออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมาย เนื่องจากสัญญาอาจมีความซับซ้อน 
และไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทคาดหวังไว้ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย คือ ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการฟ้องร้องคดี   
การตัดสินท่ีเป็นปรปักษ์ สัญญาท่ีถูกโต้แย้งหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ท่ีมีผลกระทบการดําเนินงาน หรือ
ข้อกําหนดของบริษัทในทางปฏิบัติ ด้ังนั้น บริษัทจะต้องมีกระบวนการและวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ม่ันใจว่า
ข้อความ ข้อผูกมัดในสัญญาประกันภัยต่อ และความคุ้มครองจากการประกันภัยต่อเป็นไปตามเจตนารมณ์       
ของบริษัทก่อนวันท่ีสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
 
 
 
 
หมายเหตุ : แนวทางปฏิบัติในการจัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อฉบับนี้เป็นไปตามเง่ือนไข 
ข้อกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 และมีหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และ          
มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม รวมท้ังเป็นการให้ข้อมูลเพ่ือให้สํานักงาน คปภ. มีความเข้าใจ                     
ในกระบวนการ ข้ันตอน การทําประกันภัยต่อของบริษัทมากยิ่งข้ึน 

       


