การบริหารความเสีย่ ง ( Risk Management )
นิยามความเสี่ยง
 ความเปนไปไดอันที่จะเกิดความสูญเสียขึ้น หรือการมีอะไรเกิดขึน้ จากความโชคไมดี
 โอกาสที่เอื้อใหเกิดความเสียหาย หรือทําใหเกิดผลลัพธในทางตรงกันขามกับที่คาดหวังไว อันเปนผล
มาจากสิ่งที่เปนอันตราย
 ความเปนไปได ที่ทําใหการตระหนักรูในความคาดหวังเชิงบวกถูกลบเลือนไป
 ผลลัพธใดๆ ในการกระทําทัง้ โดยตัง้ ใจ และไมตั้งใจของการตัดสินใจกระทําการ
 อุปสรรค ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบผกผันตอความสามารถขององคกร ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงคหรือ
ทําใหการพัฒนางานไมมีประสิทธิผลตามกลยุทธที่วางไว
 เหตุการณ หรือการกระทําใดๆที่อาจเกิดขึ้น ภายในสถานการณไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคทั้งในระดับประเทศ ระดับองคกร ระดับหนวยงาน และบุคลากร
 สถานการณที่อาจเกิดขึ้น และเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
การบริ หารความเสี่ ยงขององคก รก็คื อ การบริ หารปจจั ย และควบคุ ม กิจกรรมรวมทั้ ง กระบวนการการ
ดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยง และขนาด
ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
แนวความเกี่ยวกับความเสี่ยง ( The Concept of Risk )
ความเสี่ยงเกิดขึ้นไมแนนอนในอนาคต แบงเปน 2 ประเภท
1. ความเสี่ยงแบบเก็งกําไร ( Speculative Risk )
มีผลเกิดขึ้น 3 ประการ คือ ความสูญเสีย ไดกําไร หรือ ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เชน การเลนหุน
เปนตน
2. ความเสี่ยงแบบลวนๆ ( Pure Risk )

th
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คื อ ไม มี โ อกาสได กํ า ไรเลย มี แ ต เ พี ย งเสี ย กั บ ไม เ สี ย เท า นั้ น เช น มี ค วามเป น ไปได ที่ คุ ณ อาจ
กลายเปนบุคคลทุพพลภาพ ถาเราไมสามารถทํางานได เราก็จะพบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน
ถาคุณไมใชคนทุพพลภาพ คุณก็จะไมเกิดการสูญเสียจากความเสี่ยงนั้น ความเปนไปไดที่จะเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ โดยไมมโี อกาสไดกําไรเลยนี้ ความเสี่ยงประเภทนี้เปนประเภทเดียวที่ทําประกันได วัตถุประสงคของ
การทําประกันนี้ก็เพื่อทดแทนความสูญเสียทางการเงินไมใชเพื่อมุงหวังทํากําไร
ตัวอยาง

สมศักดิ์ และสมศรี มีบตุ ร 3 คน และทั้งคูทํางานเต็มเวลา เขาใชเงิน 100,000 บาท จากบัญชีออม
ทรัพยซื้อหุนของบริษัทผลิต Software ที่กําลังเติบโต ทั้งคูเชื่อวาบริษัทนี้มีพื้นฐานมั่นคง และจะสงผลให
พวกเขาไดรับผลตอบแทนที่คุมคามากกวาเงินที่ลงทุนไป
วิเคราะหความเสี่ยงที่มี
- ความเสี่ยงจากแบบเก็งกําไร เนื่องจากเปนการลงทุน
- ความเสี่ยงแบบลวนๆ หากสมศักดิ์ หรือสมศรี คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคูเสียชีวิตไปกอน
ครอบครัวของเขาก็จะสูญเสียรายไดไป
การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )
การบริหารความเสี่ยงนั้นจะเกี่ยวเนื่องกับ
1. การชี้เฉพาะความเสี่ยง ( Identifying Risk )
2. การประเมินความเสี่ยง ( Assessing Risk )
3. การเผชิญความเสี่ยง ( Dealing with Risk )
เพือ่ ทีจ่ ะลดปริมาณ หรือกําจัดความเสี่ยงทางการเงิน สามารถทําสิ่งตอไปนี้ได
1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ( Avoiding Risk )
เชน การหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากเครื่องบินตก โดยการหลีกเลี่ยงการขึ้นเครื่องบิน หรือ
เลี่ยงการสูญเสียเงินในตลาดหุนโดยการไมไปซื้อหุน แตบางครั้งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเปนสิ่งที่ไมสามารถจะ
ทําได
2. ควบคุมความเสี่ยง ( Controlling Risk )

th
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โดยการปองกัน หรือลดความสูญเสียลงเชน การหามคนสูบบุหรี่ในพื้นที่ไวไฟ การติดตั้งระบบ
ดับเพลิง ระบบตรวจจับควันไฟ เปนตน
3. ยอมรับความเสี่ยง ( Accepting Risk ) หรือเรียกวา การประกันภัยตัวเอง ( Self-Insure )
เปนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบุคคล หรือธุรกิจนั้นๆยินยอมที่จะรับความสูญเสียทางการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นจากภัยบางประเภท เชน นายจางทําสวัสดิการคารักษาพยาบาลบางสวนโดยยอมจายคารักษาพยาบาลของ
ลูกจางในเงินจํานวนหนึ่ง และซื้อประกันเพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมถึงคาใชจายสวนเกิน วิธีนี้เปนวิธีที่นายจาง
นิยมทํากันในปจจุบัน
4. ยายความเสี่ยง ( Transferring Risk )
เปนวิธีทีเรายายความเสี่ยงไปยังอีกฝายหนึ่ง ซึ่งหมายถึง การยายความรับผิดชอบทางการเงินไปดวย
โดยแลกกับคาใชจายที่เกิดขึ้น วิธีการที่งายที่สุดก็คือการซื้อประกัน
โจทยจงวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงวาควรทําอยางไร

- นายสมชายอายุ 23 ป ทํางานพิเศษหาเงินเรียนหนังสือ แตหากเขาปวยและตองการรับการรักษาเปน
ระยะเวลานานดวยยาที่มีราคาแพง จะบริหารความเสี่ยงอยางไร?
- มานิต และมานี เปนผูปกครองเด็กนอย 2 คน ที่กําลังเรียนอยูชั้นประถม แตหากใครคนใดคนหนึ่งเกิด
ทุพพลภาพ หรือ ไมสามารถทํางานชวยเหลือครอบครัวได จะบริหารความเสี่ยงอยางไร?
- ประจิตเจาของรานคาแหงหนึง่ แตหากวารานคาถูกไฟไหม จะบริหารความเสี่ยงอยางไร?
- บริษัทที่ทําเกี่ยวกับซอฟทแวรแหงหนึ่ง พึ่งพาพนักงานที่เปนพวก “คอมพิวเตอรจีเนียส” อยู 2 คน
แลวมันจะเกิดอะไรขึ้น หากวาคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน เกิดเสียชีวิตลง จะบริหารความเสี่ยง
อยางไร?
- กรรณวรรณ เปนศิลปนที่หาเลี้ยงตัวเองดวยการขายผลงานของเธอ หากวาวันหนึ่งเธอเกิดอยากเกษียณ
ตัวเอง แลว รายไดที่มีอยูไมเพียงพอกับคาใชจายที่เกิดขึ้น จะบริหารความเสี่ยงอยางไร?

th
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กลยุทธ

ตรวจตรา และรายงาน

บอกไดวาอะไรเปนความเสี่ยง
และประเมินความเสี่ยง
จัดการความเสีย่ ง

ยายความเสีย่ ง / ใหเงิน
ชวยเหลือธุรกิจ
- การทําสัญญา
- การทําประกัน
- จัดสรรงบประมาณ

หลีกเลีย่ งความเสีย่ ง

ยอมรับความเสีย่ ง

ควบคุมความเสี่ยง
- การถายทอดหรือบอกตอ
- มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ิ
- การฝกอบรม
- ทําวิจยั การตลาด
- ทบทวนจากภายนอก
- ควบคุมความเสี่ยงทาง
กายภาพ
- มีความตอเนือ่ งทางธุรกิจ
- การบริหารจัดการ

ภาพที่ 1 แผนผังการบริหารความเสีย่ ง
ตัวอยางการประกันในระดับองคกร เชน การประกันอัตราแลกเปลีย่ น การประกันการสงออก การ
ประกันการบริหารงาน การประกันงานรับเหมา เปนตน
กรมธรรมเพื่อคุมครองความเสี่ยงมี 3 ชนิดดวยกัน
1. ความสี่ยงที่เกิดจากการสูญเสียทรัพยสิน ( Property Damage Risk )
เชน การสูญเสีย รถ บาน หรือ สิ่งของอื่นๆ อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ โจรกรรม ไฟไหม หรือ ภัย
ธรรมชาติอน่ื ๆ
th
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2. ความเสีย่ งจากการประกันการรับผิด ( Liability Risk )
เกิดจากการที่เราตองเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบตออันตรายที่เกิดขึ้นกับคนอื่น หรือทรัพยสินของ
ผูอื่น เชน เราตองเขาไปมีสวนรับผิดชอบตอการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชน ซึ่งเราเปนผูกอขึ้น หรือบริษัท
ของเราตองรับผิดชอบหากมีผหู นึง่ ผูใ ดไดรบั บาดเจ็บจากการลืน่ หรือสะดุดลมในบริเวณอาคารของเรา
3. ความเสี่ยงสวนบุคคล ( Personal Risk )
รวมถึงการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องจาก ความตาย สุขภาพไมดี และมีชีวิตอยูยาวเกินกวาเงิน
สะสมที่มี
บริษัทที่เสนอขายกรมธรรม 2 ชนิดแรก เรียกวา “ Property – Casualty “ หรือ “ Property
– Liability Insurance Company “
บริษัทผูรับประกันที่ใหความคุมครองดานความมั่นคงทางการเงิน เราเรียกวา “ บริษัทประกันชีวิต “ ซึ่ง
เปนการยายความเสี่ยงสวนบุคคลไปไวที่บริษัทผูรับประกัน
การบริหารความเสี่ยงสวนบุคคลโดยการทําประกัน ( Manage Personal Risks Through
Insurance )

หลายทานอาจมีขอสงสัยวา ทําไมบริษัทประกันจึงสามารถที่จะรับความเสี่ยงทางการเงินของบุคคล
ทั่วไปได จริงๆแลวบริษัทเหลานี้ใชแนวคิดหลักเรื่อง “ ความเสี่ยงรวม ( Risk Pooling ) “ คนทั่วไปที่
อาจมีความเสี่ย งกั บความไมแนนอนทางเศรษฐกิ จ เชน การสูญเสียรายไดอันเนื่องจากการทุพพลภาพ ก็จะ
โอนย า ยความเสี่ ย งนี้ ไ ปไว กั บ บริ ษั ท ผู รับ ประกั น ในความเป นจริ ง ไม ไ ด ห มายความว า บุ คคลเหล านั้ นจะ
กลายเปนผูทุพพลภาพ จะมีบางก็เพียงแตคนจํานวนหนึ่ง (ซึ่งเปนจํานวนนอย) ที่อาจจะเปนผูทุพพลภาพใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กรมธรรมยังมีผลคุมครองอยู โดยวิธีที่ผูเอาประกันนําเบี้ยประกันมาฝากๆไวกับบริษัทผู
รับประกันเพื่อยายความเสี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯก็จะกระจายความเสี่ยงออกไปยังสมาชิกทุกคน
และนี่ คื อหลั ก การที่ ธุ ร กิ จประกั น นํ า มาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ให ค วามคุ ม ครองกั บ ความเสี่ ย งต อ การสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิจ
ลักษณะความเสี่ยงที่รับประกันได ( Characteristics of Insurable Risks )
โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียที่อยูในเกณฑที่จะรับประกันได จะตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. ความสูญเสียที่จะตองเกิดขึ้นโดยบังเอิญ (by chance)
th

Easyinsurance4u Ltd. Unit 2765, 27 Floor, Charter Square Building
152 Sathon North Road, Bangrak, Bangkok, 10500, Thiland
Tel. 662-637-9999 ext. 2765 Fax. 662-637-9999 ext. 2765
www.easyinsurance4u.com

Page 5

เชน เราไมสามารถควบคุมการเจ็บปวยได จึงมีการออกแบบประกันสุขภาพเพื่อใหความคุมครอง
ทางการเงิน
หลักแหงการสูญเสียนี้ ถาใชในความหมายแกนแทของมันหมายถึง จะตองมีการตายเกิดขึ้น แตไมมี
ใครควบคุมเวลาแหงความตายได ดังนัน้ แมวาเราจะไดทําประกันแลว แตความตายก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางแนน
นอนไมใชเรือ่ งบังเอิญ เพียงแตเวลาเทานั้นที่เปนเรื่องไมแนนอน
2. ความสูญเสียจะตองเกิดขึ้นแนนอน (Definite)
ความสู ญเสีย จะตองแนนอนในแงของเวลาและจํา นวนเงิน หมายถึง บริษั ทผูรับประกันจะตอง
ทราบอยางแนนอนวาเมื่อใดจึงจะจายผลประโยชนกรมธรรม และผลประโยชนกรมธรรม และผลประโยชนนั้น
ควรจะเปนจํานวนเงินเทาใด ความเจ็บปวย ความตาย การทุพพลภาพ และมีอายุยืน ลวนเปนสิ่งที่สามารถเห็นได
แตคาของความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณดังกลาวขางตนนั้น แลวแตการตีความของแตละคน
ขอตกลงที่สําคัญประการหนึ่งระหวางผูรับประกันและผูเอาประกันก็คือ จํานวนเงินผลประโยชน
กรมธรรมทบ่ี ริษทั จะตองจาย ในกรณีที่ความสูญเสียนั้นเกิดขึ้น ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับวากรมธรรมไดระบุในสวนของ
ผลประโยชนกรมธรรมเปนแบบชนิดใด ซึ่งสามารถแบงเปน
a. สัญญาแบบชดใชคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง ( Contract of Indemnity )
กรมธรรมชนิดที่จํานวนผลประโยชนกรมธรรมจะจายใหกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง หรือจํานวนสูงสุดที่ระบุไวในสัญญาแลวแตวาจํานวนไหนนอยวากัน
ซึ่งจะประเมินคา ณ เวลาที่เกิดความเสียหายนั้นๆ จํานวนเงินชดเชยที่จะไดรับจะตองไมมากไปกวาความสูญเสีย
ทีเ่ กิดขึน้ จริง เชน การประกันสุขภาพ
b. สัญญาแบบกําหนดมูลคา ( Valued Contract )
กรมธรรมที่ระบุจํานวนผลประโยชนที่จะจายใหหากมีการสูญเสียเกิดขึ้น โดยไม
คํานึงถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน การประกันชีวติ จะมีการระบุ “วงเงินประกัน ( Face Amount หรือ
Face Value )” ไวในกรมธรรม ซึ่งจะจายใหในกรณีที่ผูเอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรมยังมีผล
บังคับ และบางกรมธรรมก็อาจมีการระบุวาจํานวนเงินที่จะไดรับจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของกรมธรรมก็มี
3. ความสูญเสียจะตองมีความสําคัญ ( The Loss must be significant )
การสูญเสียที่ไมสําคัญเชน การลืมรมทิ้งเอาไว เปนสิ่งที่ไมตองทําประกัน สวนความสูญเสียใน
บางกรณีนั้นอาจทําใหเกิดความขัดสนทางการเงิน กับคนอีกหลายคนได เชน หากผูเอาประกันประสบอุบัติเหตุ
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และทําใหตองกลายเปนบุคคลทุพพลภาพ บุคคลนั้นก็จะตองสูญเสียราบไดที่เคยไดรับเปนจํานวนมาก การทํา
ประกันก็จะสามารถคุมครองความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได
4. ความสูญเสียจะตองคาดการณได ( The loss must be predictable )
ในการที่จะใหความคุมครองแบบใดแบบหนึ่งนั้น บริษัทผูรับประกันจะตองสามารถคาดการณ
อัตราความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได โดยอัตราการคาดการณอัตราความสูญเสียที่จะเดขึ้นกับกลุมคนกลุมหนึ่งนั้น
จะตองรวมไปถึงจํานวนเงิน และจํานวนครั้งที่อาจเกิดขึ้นกับคนกลุมนี้ดวย การคาดการณดังกลาวจะชวยทําให
บริษัทผูรับประกันสามารถประเมินอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมได
การที่จะคาดการณวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตองเขาโรงพยาบาลเมื่อใด ทุพพลภาพเมื่อใด และ
เสียชีวิตเมื่อใด เปนสิ่งที่ไมมีใครคาดเดาได แตเราสามารถคาดการณจากกลุมคนสวนใหญจํานวนหนึ่งไดอยาง
คอนขางแมนยํา วาคนกลุมใหญกลุมนี้จะประสบเหตุการณดังกลาวขึ้นในชวงเวลาไหน
การคาดการณใชหลักการสังเกตการณจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต เชน กรเสียชีวิตของใคร
คนใดคนหนึ่งเพื่อเปนตัวสื่อใหเห็นถึงความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณเชนนี้อีกในอนาคตสิ่งที่เราเรียกวา “
ความเปนไปได ( Probability ) “ หลักสําคัญที่ใชหาความเปนไปไดของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งนี้
เรียกวา “ กฎแหงตัวเลข ( Law of Large Number ) “
บริษัทประกันโดยทั่วไปใชกฎแหงตัวเลขนี้ เมื่อตองการจะคาดการณความสูญเสียที่อาจเกิด
ขึ้นกับกลุมคนกลุมคนหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยบริษัทจะเก็บขอมูลจากคนมากมายหลากหลายเพื่อที่จะ
สรุปลักษณะความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต เชน บริษัทในประเทศอเมริกา และแคนาดาไดใชเวลาอยูหลายปใน
การเก็บขอมูลวาผูเอาประกันที่ทําประกันกับเขาเสียชีวิตกี่คน และขณะที่เสียชีวิตมีอายุเทาไร หลังจากนั้น บริษัท
ก็จะเปรียบเทียบขอมูลนี้กับขอมูลประชากรศาสตร โดยสังเกตดูอายุที่คนสวนใหญจะเสียชีวิตลงเมื่อใด
โดยการใชบันทึกทางสถิตนี้ ทําใหบริษัทประกันสามารถสรางแผนภูมิที่เรียกวา “ ตารางอัตรา
มรณะ ( Mortality Tables ) “ เพื่อชี้ใหเห็นถึง อัตราการตายของคนกลุมนี้โดยแบงตามอายุ
นอกจากนี้บริษัทยังไดตารางอีกแบบหนึ่ง ที่เรียกวา “ ตารางอัตราสุขภาพ ( Health Tables ) ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึง อัตราการเจ็บปวยและการเกิดอุบัติเหตุของคนกลุมนี้โดยแบงตามอายุ โดยการใชตารางอัตรามรณะ
และตารางอัตราสุขภาพที่ถูกตองนี้ ทําใหบริษัทประกันสามารถคาดการณอัตราการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับคน
กลุมดังกลาวได ซึ่งทําใหสามารถกําหนดอัตรเบี้ยประกันที่เพียงพอกับการจายคาสินไหมได
5. ความสูญเสียตองไมทําใหผูรับประกันประสบกับความหายนะ ( The loss must be
catastrophic to the insurer )
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หากวาการเกิดเหตุการณใดเพียงครั้งเดียว แลวมีผลทําใหบริษัทประกันถึงประสบหายนะทาง
การเงินความสูญเสียดังกลาวไมถือวาเปนสิ่งที่รับประกันได เพราะบริษัทไมสามารถจะชดใชคาเสียหายไดตามที่
สัญญาไว เพื่อที่จะปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาว บริษัทประกันจึงกระจายความเสี่ยงออกไป เชน บริษัท
ประกันคงไมฉลาดเลยถาหากรับประกันบานทั้งหมดภายในระยะ 5 ตร.กม. จากภูเขาไฟที่กําลังคุกรุนอยู เพราะ
แคภเู ขาไฟระเบิดเพียงครัง้ เดียว ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มากเกินกวาที่บริษัทจะชดใชใหได ดังนัน้ บริษัทจึงเลือก
ทีจ่ ะรับประกันบานทีไ่ มไดอยูใ นบริเวณทีอ่ าจเกิดอันตรายจากภูเขาไฟ
อีกวิธีหนึ่งที่บริษัทจะสามารถลดความเสี่ยงจากหายนะดังกลาวไดโดยการ ยายความเสี่ยง (
Transfer Risks ) ไปยังบริษัทอื่น โดยวีธีการประกันภัยตอ ( Reinsurance ) คือ การประกันที่
บริษัทประกันบริษัทหนึ่งซึ่งเรียกวา ผูรับประกันภัยตอ ( Reinsurer ) เพื่อที่จะยายความเสี่ยงจากบริษัท
แรก การเอาประกันภัยตอ ( Ceding ) ก็คือการรับประกันภัยตอโดยการโอนยายสวนใดสวนหนึ่ง หรือโอน
ความเสี่ยงทั้งหมดไปที่ผูรับประกันภัยตอ ( Reinsurer ) โดยสวนใหญแลวบริษัทประกันจะกําหนดจํานวน
เงินสู งสุดที่ สามารถจะรับความเสี่ยงของคนๆหนึ่ง ได เราเรียกว า ขีดจํากัดสูงสุ ด ที่ส ามารถรับประกันได (
Retention Limit )
โดยการกระจายความเสี่ยงวีนี้ ความเสียงนั้นจะถูกกระจายใหกับบริษัทประกันหลายๆแหง บาง
บริษัทก็จะทําหนาที่เปนผรับประกันตอ ( Reinsurer ) โดยบางครั้งก็จะเอาประกันตอใหกับผูรับ
ประกันภัยตอเจาหนึ่ง วิธีการนี้เรีย กวา การประกันภัยตอชวง ( Retrocession ) บริษัทประกันที่
รับประกันความเสี่ยงตอในวิธีดังกลาวนี้ เรียกวา ผูเ อาประกันภัยตอชวง ( Retrocession ire )
การรับประกันความเสี่ยงเฉพาะอยาง ( Insurability of Specific Risks )
การประกันนั้นเปนเรื่องของแตละกรณี ( Case – by – case – basis ) ซึ่งบริษัทประกัน
จะตองอาศัยการพิจารณาจากหลายๆปจจัย เพื่อที่จะหาขอสรุปวาความเสี่ยงในแตละเรื่องนั้นสามารถรับประกัน
ไดหรือไม
ผูที่เกี่ยวของในการทําประกัน
ผูสมัคร ( Applicant ) คือบุคคลทั่วไป หรือบริษัท ที่ขอสมัครทําประกัน เมื่อกรมธรรมไดรับการ
อนุ มั ติ แ ล ว ผู ส มั ค ร หรื อ บริ ษั ท ที่ เ ป น เจ า ของกรมธรรม นั้ น จะเป น ที่ รู จั ก ในนาม “
ผู ถื อ กรมธรรม (
Policyowner )
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ผูเอาประกัน ( Insured ) คือ บุคคลที่ซึ่งชีวิต หรือสุขภาพของเขาไดรับการประกันภายใต
กรมธรรม ผูถือกรมธรรม และผูเอาประกันโดยสวนใหญแลว จะเปนบุคคลเดียวกัน เชน คุณสมัครทําประกัน
ชีวิตของตัวคุณเองเปนตน แตหากคุณแมของคุณสมัครทําประกันชีวิตใหกับคุณ ในกรณีนี้คุณแมจะเปน ผูถือ
กรมธรรม และคุณคือ ผูเอาประกัน ลักษณะดังกลาวเราเรียกวา “ประกันบุคคลที่ 3 ( Third Party
Policy ) ดังนัน้ การประกันบุคคลที่ 3 ก็คือ การที่บุคคลหนึ่งซื้อกรมธรรมประกันชีวิตใหกับคนอื่น (ที่ไมใช
ตัวเอง)
เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นในชวงเวลาที่กรมธรรมยังมีผลบังคับอยู บริษัทก็จะจายผลประโยชนตามสัญญาที่
ระบุไวโดยจะจายใหกับ “ ผูร บั ผลประโยชน ( Beneficiary) “ ซึ่งก็คือ บุคคลที่ผูถือกรมธรรมระบุชื่อไว
ในกรมธรรม สวนประกันสุขภาพนั้น จะจายใหกับตัวผูเอาประกัน หรือไมก็โรงพยาบาล หรือแพทยที่ทําการ
รักษา
การประกันชีวิต คือการที่บุคคลผูหนึ่งเรียกวา “ ผูเอาประกันภัย ” ไดจายเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา “
เบี้ยประกันภัย ” ตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญา (กรมธรรม) ใหกับบริษัทประกันภัย เพื่อซื้อความคุมครอง
ตามทีร่ ะบุเปนเงือ่ นไขไวในกรมธรรม อาทิ ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมหรือ
มีอายุยืนยาวจนครบกําหนดตามที่ระบุไว บริษัทประกันภัยจะจายเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา “ จํานวนเงินเอา
ประกันภัย ” ใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยแลวแตกรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุมครองจะมีหลาย
รูปแบบขึ้นอยูกับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผูเอาประกันภัยเปนหลัก
สรุปผูที่เกี่ยวของกับการทําประกัน
1. ผูเ อาประกัน
2. ผูร ับประกัน
3. ผูร บั ผลประโยชน
ขอกําหนดในการมีสวนไดเสียในการทําประกัน
ตองมีสายสัมพันธของความรัก และการพึ่งพาทางการเงิน
 ตนเอง
 บิดา-มารดา  บุตร
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 คูสมรส ( สามี  ภรรยา )
 พี่  นอง
 เจาหนี้  ลูกหนี้ ( ประกันหนี้สิน เปนการยกผลประโยชนใหเจาหนี้ )
หากกรมธรรมใดขาดขอกําหนดในเรือ่ งของการมีสว นไดเสียกรมธรรมนน้ั ถือวาเปน โฆฆะ
การประเมินอัตราการเสี่ยง ( Accessing the degree of risk )
โดยปกติแลว คนที่เชื่อวาตัวเองนาจะมีโอกาสประสบกับความสูญเสียมากวาคนอื่น มีแนวโนมจะทํา
ประกันในจํานวนที่มากกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป แนวโนมที่วานี้เราเรียกวา “ การคัดเลือกความเสี่ยง ( Anti
Selection or Adverse Selection ) ซึ่งถือวาเปนเหตุผลอันดับแรกที่บริษัทรับประกันจะตอง
พิ จ ารณาดู อ ย า งละเอี ย ดในทุ ก ๆใบสมั ค ร เพื่ อ ประเมิ น ถึ ง อั ตราความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท จะต อ งรั บ หากต อ งออ
กรมธรรมใหกับกรณีดังกลาว สําหรับอัตราเบีย้ ประกันนัน้ บริษัทจะประเมินจากความเสี่ยงทั้งหมดที่บริษัทมีใน
การออกกรมธรรมทง้ั หมด ดังนั้น หากวาบริษัทประเมินความเสี่ยงต่ํากวาความเปนจริง เบี้ยประกันที่รับเขามาก็
ไมเพียงพอที่จะชดใชกับผลประโยชนที่สัญญาไว
ขั้นตอนของการชี้เฉพาะ และจัดลําดับความเสี่ยงนี้ เราเรียกวา “ การพิจารณา ( Underwriting
) “ หรือการคัดเลือกความเสี่ยง ( Selection of Risks ) และพนังงานของบริษัทที่รับผิดชอบในการ
ประเมินความเสี่ยงนี้เราเรียกวา “ ผูพ จิ ารณา ( Underwriter ) “
การชี้ความเสี่ยง ( Identifying Risks )
บริษัทรับประกันไมสามารถจะคาดการณไดวา คนไหนจะเสียชีวิต ปวย หรือบาดเจ็บ เมื่อใด แตบริษัท
สามารถจะชี้ใหเห็นปจจัยบางประการที่สามารถเพิ่ม หรือลด ความเปนไปไดที่จะเกิดความสูญเสียขึ้น และปจจัย
ที่สําคัญที่สุดก็คือ
 ภาวะภัยทางรางกาย ( Physical Hazard )
 ภาวะภัยทางดานศิลธรรม ( Moral Hazard )
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การแยกประเภทความเสี่ยง ( Classifying Risks )
หลั ง จากมี ก ารชี้ เฉพาะความเสี่ ย งแล ว ผู พิ จารณาก็ จ ะต อ งจั ดลํ า ดั บ ความเสี่ ย งตามความเหมาะสม
วัตถุประสงคก็เพื่อการคํานวณอัตราเบี้ยประกันตามความเหมาะสมกับความคุมครองนั้นๆ เนื่องจากอัตราเบี้น
ประกันจะตางกันไปตามลักษณะความเสี่ยง เพราะหากวาปราศจากความแตกตางของอัตราเบี้ยประกันแลว ผูเอา
ประกันบางคนก็อาจจะตองจายเบี้ยมากเนความเปนจริง และบางคนก็อาจจายเบี้ยนอยกวาความเปนจริงได โดย
แบงประเภทดังนี้
1. ความเสี่ยงแบบปกติ ( Standard Risks )
2. ความเสี่ยงแบบสูงกวาปกติ ( Substandard Risks )
3. ความเสี่ยงที่ไมสามารถรับประกันได ( Declined Risks )
4. ความเสี่ยงแบบต่ํากวาปรกติ ( Preferred Risks )
บรรณานุกรม :
1. หนังสือพื้นฐานขั้นตอนการขายสําหรับตัวแทนใหม เอ.ไอ.เอ, บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอส
ชัวรรนั ส จํากัด
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรจากหลักการสูภาคปฏิบัติ , Sum Science
สามารถดาวนโหลดขอมูลไดท่ี www.easyinsurance4u.com อีซีอินชัวรรันสโฟรยูดอทคอม
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