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บทนํา ตั้งแต่ช่วงระยะเริ่มต้นทศวรรษ ค.ศ. 1970 ผู้เอาประกันภัยประเภทประกันชีวิต ประเภทประกันชีวิต
แบบบํานาญ และประเภทการประกันสุขภาพ ได้รับการคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงินจากการล้มละลายของ
บริษัทประกันภัยจากสมาคมคุ้มครองการประกันภัย Guaranty Associations (GAs) ในรัฐที่ตนอาศัยอยู่ สมาคม
การคุ้มครองประกันทั้ง 2 แห่ง (สําหรับ 50 รัฐ เปอร์โตริโก และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) ได้ประสานงาน
การให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในการล้มละลายครั้งสําคัญๆ (ที่เกี่ยวข้องกับหลายรัฐด้วยกัน) ผ่านการเป็นสมาชิก
ของ The National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations (NOLHGA)
ซึ่งเป็ นองค์ก รไม่ แสวงหาผลกํา ไร ตั้ง ขึ้นในปี ค.ศ. 1983 โดยสมาชิกของ NOLHGA ได้ ให้ ความคุ้ มครอง
ผู้ เ อาประกั น ภั ย จากการล้ มเหลวของบริ ษั ท ประกั นชี วิตและประกั นสุ ข ภาพหลายๆแห่ ง ด้ วยกั น รวมๆแล้ วมี
75 กรณีโดยสังเขป
จุดประสงค์ของเอกสารชุดนี้ คือ การพูดถึงภารกิจของระบบคุ้มครองการประกันภัยโดยย่อ (ส่วนที่ 1),
การพัฒนาของระบบการคุ้มครองการประกันภัย (Guaranty System) ในบริบทของการแก้ไขปัญหาอันเนื่อง
มาจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัยของสหรัฐอเมริกา (ส่วนที่ 2), กระบวนการทํางานของระบบคุ้มครอง
การประกันภัย (Guaranty System) เมื่อธุรกิจประกันภัยล้มตัวลง (ส่วนที่ 3), และศักยภาพทางด้านการเงินของ
ระบบการคุ้มครองการประกันภัย (ส่วนที่ 4)
ผู้เข้าร่วมในโปรแกรม ABA/TIPS ในปี ค.ศ. 2009 มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของขั้นตอนต่อไปของ
การพิทักษ์ทรัพย์และการใช้เทคนิคการจ่ายเงินตามระยะเวลาในสัญญาหลังบริษัทปิดตัวลงท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายเป็นอย่างมากในวันนี้ เอกสารชุดนี้ยังกล่าวถึงการนํามาใช้งานอย่างกว้างของแนวความคิด
การจ่ายเงินตามสัญญาหลังบริษัทปิดตัวลงจากกรณีการล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตในหลายๆรัฐที่ผ่านมาซึ่งได้
เกิดขึ้น และการดําเนินการ runoffs ที่ได้รับการสนับสนุนจาก GA หากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ก่ อให้ เกิ ดการล้ ม ละลายของบริ ษั ท ประกั นภั ยที่ สํา คั ญๆในระดั บประเทศบริ ษั ท ใดบริ ษั ทหนึ่ ง หรื อมากกว่ า นั้ น
การจ่ า ยเงิ นตามระยะเวลาสั ญญาหลั ง บริ ษั ท ปิ ดตั ว ลงแบบดั้ ง เดิ ม เป็ น ทางเลื อ กขั้ นพื้ นฐานในระบบคุ้ มครอง
การประกันภัย
1. พันธกิจของระบบคุ้มครองการประกันภัย
ภารกิจหลักของ NOLHGA และสมาชิก GAs คือ การสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่าอย่างน้อย
ที่ สุ ด พวกเขาจะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองทางการเงิ น ขั้ น พื้ น ฐานเมื่ อ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต หรื อ ประกั น สุ ข ภาพล้ ม
ความคุ้มครองดังกล่าวจะเกิดขึ้นทางใดทางหนึ่ง คือ การโอนธุรกิจของบริษัทที่ล้มไปสู่บริษัทประกันที่มีความแข็งแรง
ทางธุรกิจหรือสนับสนุนการจ่ายเงินตามระยะเวลาสัญญาหลังบริษัทปิดตัวลงของธุรกิจประกันที่ประสบปัญหา
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2. พัฒนาการของระบบคุ้มครองการประกันภัยและการแก้ไขปัญหาจากการล้มละลายของธุรกิจประกันภัย
ในอดีตถึงปัจจุบัน
ประวัติความล้มเหลวของธุรกิจประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา
ความล้มเหลวของบริษัทประกันชีวิตเกิดขึ้นเป็นระยะๆตลอดประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการประกันชีวิต
ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า เพราะในอดี ตธุ ร กิ จประกั นภั ยถู กกํ า กั บ โดยมลรั ฐ ต่ า งๆแทนที่ จ ะเป็ นรั ฐ บาลกลาง
การล้มละลายของบริษัทประกันภัยเป็นไปตามกระบวนการทางการของกฎหมายล้มละลายของมลรัฐแทนที่จะเป็น
กฎหมายล้มละลายกลาง จากเหตุผลต่างๆดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยหรือผู้บริโภคมักได้รับการคุ้มครองในกระบวนการ
ล้มละลายของรัฐดีกว่าเจ้าหนี้ล้มละลายหรือกระบวนการการพิทักษ์ทรัพย์ประเภทอื่นๆ
จนกระทั่งต้นของทศวรรษ 1970 ในตอนนั้นยังไม่มี “โครงข่ายความปลอดภัย” (safety net) สําหรับ
คุ้มครองลูกค้าประกันภัยหากบริษัทประกันภัยล้ม ในการพิจารณาคดีความเกี่ยวกับการล้มละลายนั้น ผู้บริโภค
จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทประกันภัยที่ล้มเหลว และเมื่อผู้เอาประกันภัยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
จากสินทรัพย์ของผู้ให้ประกันแล้ว มักจะประสบกับความล่าช้าหรือการชําระหนี้ในสัดส่วนที่ลดลง อีกทั้งผู้บริโภค
ยังมี ความเสี่ยงจากจํ านวนเงินชํ าระหนี้ที่จะได้รับคืนในท้ ายที่สุดอีกด้วย กล่า วอีก นัยหนึ่ง คื อ ผู้ เอาประกันภั ย
ต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งจากระยะเวลา (ว่าสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัยจะมีสภาพคล่องในการชําระคืนภาระหนี้สิน
ที่มีต่อผู้บริโภคเมื่อถึงระยะกําหนดจ่ายหรือไม่) และจํานวนเงิน (ว่าความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยจะฟื้นคืน
เพื่อที่ทรัพย์สินของบริษัทประกันจะมีมูลค่าเพียงพอต่อการชดใช้หนี้สินจากกรมธรรม์ได้)
นอกเหนือ จากนี้ ผู้ เอาประกั นภั ย ยั ง ต้ องประสบกั บ ความจํ าเป็ นในการหาบริ ษั ท ประกั นภั ยในตลาด
เพื่อ ทดแทนจํ า นวนเงิ น ตามกรมธรรม์ ฉ บั บ ถาวรซึ่ ง ผิ ดสั ญญาไปแล้ ว จากการล้ ม ละลายของบริ ษั ท ประกั นภั ย
ผู้ บ ริ โ ภคที่ พ ยายามหากรมธรรม์ ใ หม่ เ พื่ อ มาทดแทนของเดิ ม อย่ า งน้ อ ยมั ก จะประสบกั บ เบี้ ย ประกั นที่ สูง ขึ้ น
เนื่องจากอายุของผู้เอาประกันภัยจะมากขึ้นกว่าตอนที่ซื้อกรมธรรม์เริ่มแรก และในบางกรณีก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์เริ่มแรกที่ซื้อไว้ให้ความคุ้มครองในสิ่งที่ในขณะปัจจุบัน
บริษัทไม่รับประกันให้ไม่ว่าเบี้ยประกันจะเท่าใดก็ตาม
การสร้างระบบคุ้มครองการประกันภัย
ช่วงต้ นของทศวรรษ ค.ศ. 1970 ตอนนั้ นมี ความเห็นพ้อ งต้ องกั นในระดั บประเทศว่า ผู้ เอาประกันภั ย
ประเภทประกันชีวิต, ประกันชีวิตแบบบํานาญ, และประกันสุขภาพนั้น ควรได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยง
ที่สําคัญ 3 อย่าง เนื่องมาจากการล้มละลายของธุรกิจประกันภัย คือ ความล่าช้าในการชําระค่าสินไหมทดแทน
(ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ งทางการเงิน) ความไม่แน่นอนของจํ านวนเงินที่จะได้รับชํ าระ (ความเสี่ ยงทางด้าน
สิ นเชื่ อ) และความเสี่ ยงและต้ นทุ น ในการทดแทนกรมธรรม์ ถาวรที่ ผิด สั ญญาไปแล้ วจากบริ ษั ทประกั นภั ยนั้ น
(ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนกรมธรรม์ทดแทน) (ฉันทามติที่คล้ายกันนี้นํามาซึ่งการสร้างความคุ้มครองให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยด้านทรัพย์สิน/วินาศภัย ซึ่งนําไปสู่การพัฒนากองทุนที่ให้การรับประกันทางด้านทรัพย์สิน/วินาศภัย)
ความเป็นเอกฉันท์นี้ได้นําองค์กร The National Association of Insurance Association Model Act
(Model Act) ขึ้น โดย NAIC ได้ทําการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัตินี้ (Model Act) ให้เป็นปัจจุบัน
หลายครั้ง และทําหน้าที่เป็นองค์กรตามที่ถูกต้องกฎหมาย สําหรับการออกพระราชบัญญัติตามกฎหมายปกครอง
ทั้ง 52 รัฐ Commissioners (NAIC) ให้พัฒนาพระราชบัญญัติ คือ The 1971 Life and Health Insurance
Guaranty จัดตั้ง GAs เป็นสมาชิกของ NOLHGA นั้น พระราชบัญญัติแต่ละฉบับจะจัดตั้ง GA ขึ้นภายในแต่ละ
มลรัฐ ซึ่งทําหน้าที่เป็นองค์กรตามกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ แบบได้รับการจัดตั้งเป็นพิเศษและที่ไม่แสวงผลกําไร
โดยมีอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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ทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนกรมธรรม์ทดแทนกรมธรรม์เดิม ซึ่งเป็นผล
จากการล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ การเป็นสมาชิก GA ของแต่ละที่ได้รวมถึงบริษัทประกันภัย
ทุกแห่งได้รับ อนุญาตดําเนินกิจการ ออกกรมธรรม์ตามประเภทธุรกิจในรัฐนั้น บริษัท ประกันภัยซึ่ งเป็นสมาชิ ก
เหล่านั้นจะต้องแบกรับต้นทุนในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในสัดส่วนตามส่วนแบ่งการตลาดภายในรัฐของตน
การกําเนิดของระบบการคุ้มครองการประกันภัย (การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และประกันทรัพย์สิน/
วินาศภัย) ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1980 ถือว่าทันต่อต่อเวลาจนถึงทศวรรษ ค.ศ.1980 การล้มละลายของ
บริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ในระดับประเทศเกิดขึ้นน้อยมาก เริ่มจากทศวรรษ ค.ศ. 1980 และดําเนินเรื่อยมา
จนถึงช่วงแรกของทศวรรษ ค.ศ. 1990 ความล้มเหลวของบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเริ่มก่อตัวขึ้น
ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันทรัพย์สิน/วินาศภัยเหล่านี้ คือ Reserve Insurance Company, Mission Insurance
Company และ Transit Casualty Company บริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ที่ล้มละลายแห่งแรกของชั่วอายุหนึ่ง
คือ Baldwin United ในปี ค.ศ. 1983 ความล้มเหลวของ Baldwin-United ตามมาด้วยความล้มเหลวของ
บริษัทประกันชีวิตและสุขภาพอื่นๆอีกเป็นแถว ในช่วงเริ่มต้นทศวรรษ ค.ศ 1990 ได้มีการล้มละลายของธุรกิจ
ประกันภัยที่สําคัญๆ ได้แก่ Executive Life Insurance (1991), Mutual Benefit Life Insurance Company
(1991), และ Confederation Life Insurance Company (1994) อีกทั้งยังรวมถึงบริษัทประกันภัยรายเล็กๆ
อีกจํานวนหนึ่ง จํานวนและความรุนแรงจากการล้มละลายของธุรกิจประกันภัยได้ลดลงในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ
ค.ศ. 1990 หลังจากการล้มละลายของ Confederation Life ในปี ค.ศ. 1994 นับแต่นั้นมา ยังไม่มีความล้มเหลว
ของผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่ในระดับประเทศเกิดขึ้นให้เห็นอีก ประกอบด้วยบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1987 ซึ่งประกอบธุรกิจในหลายมลรัฐพร้อมกับแผนภูมิแสดงภาพ ที่แสดงการล้มละลายของบริษัทประกันภัย
ออกเป็นปีๆ
บทเรียนจากประสบการณ์อันเนื่องมาจากการล้มละลาย
ในช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1980 และระยะเริ่มแรกของทศวรรษ ค.ศ. 1990 อุตสาหกรรมการประกันชีวิต
และที่ปรึกษาทางการเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัย หน่วยงานจัดลําดับบริษัทประกันชีวิต แล้วผู้ควบคุมกฎหมาย
ประกันภัยแห่งรัฐต่างได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญๆจากความล้มเหลวของธุรกิจประกันภัยหลายๆแห่ง สิ่งหนึ่งที่เป็น
บทเรียน คือ ความจําเป็นของระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อวัดความเสี่ยงของการรับประกันภัยและการลงทุนของ
ธุรกิจประกันชีวิตทั้งหลาย ซึ่งในทางกลับกันได้นําไปสู่การพัฒนาและการปรับบททดสอบการดํารงเงินกองทุนตาม
ความเสี่ยง อีกบทเรียนหนึ่ง ได้แก่ ความจําเป็นของหน่วยงานกํากับระดับประเทศในการหารือเพื่อความร่วมมือ
และมีความซับซ้อนอันเนื่องจากบริษัทซึ่งมีปัญหามีธุรกิจทั่วประเทศ ส่วนบทเรียนอื่น เกี่ยวข้องกับความจําเป็นของ
การมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ่งควรเป็นผู้มีทักษะและมี ความเป็นผู้นําอย่างมืออาชีพในกระบวนการแก้ไข
ปัญหาอันเนื่องมาจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ
ประสบการณ์จากการล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตเมื่อไม่นานมานี้
บทเรียนต่างๆส่งผลให้อุตสาหกรรมการประกันภัยดูเหมือนจะมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆเมื่อเปรียบกับอุตสาหกรรมอื่น ถึงแม้สภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 18 เดือน
ที่ผ่า นมาจะเกิ ดผลกระทบกั บ ธนาคารวานิ ชธนกิ จ , ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละสถาบั น การเงิ นเพื่ อการออมทรั พ ย์ ,
กองทุนป้องกันความเสี่ยง สหกรณ์ การรับประกันการชําระหนี้จากบุคคลที่สาม, และองค์กรธุรกิจสินเชื่อที่อยู่
อาศัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หากแต่ไม่มีบริษัทประกันชีวิตสักแห่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการชําระบัญชี
อันเป็นผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา
3

โดยทั่วไปแล้ว ความล้มเหลวของบริษัทประกันชีวิตตั้งแต่ต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 ได้ส่งผลในทางบวก
อันเนื่องมาจากคุณลักษณะขั้นพื้นฐานในการล้มละลายของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการใช้วิธีปฏิบัติการ
แก้ไขทันทีที่ผู้กํากับดูแลนํามาใช้ดูแลและการดําเนินการแก้ไขปัญหามีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น “ผลลัพธ์ที่เป็นบวก” ในที่นี้หมายความถึงการไม่เพียงพอของสินทรัพย์เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
หนี้สินในเงินชําระคืนในอัตราที่สูงมากแก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องของผู้ถือกรมธรรม์ต่อทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย
ที่ล้มละลาย ประเด็นเหล่านี้จะกล่าวเพิ่มเติม
การดํารงอยู่ของระบบคุ้มครองการประกันภัยนั้น เป็นการอํานวยโครงข่ายปลอดภัยให้กับความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นของผู้ถือกรมธรรม์อันเนื่องมาจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัย ซึ่งดูเหมือนจะช่วยกู้ความมั่นใจ
ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการประกันชีวิตกลับมาในสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ถึงกระนั้นก็ตาม ในส่วนที่
4 ได้กล่าวถึงการรายงานข่าวของบางสื่อ ซึ่งได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับศักยภาพทางด้านการเงินของระบบคุ้มครอง
การประกันภัยที่ทนต่อวิกฤตการเงินในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ในขณะที่ความสามารถทางด้านการเงินที่แท้จริงของระบบคุ้มครองการประกันภัยถือว่าสูง มีความสําคัญยิ่ง
ไม่ใช่ไม่มีขีดจํากัด ตามที่ได้กล่าวถึงด้านล่างในส่วนที่ 4 วิกฤตอุตสาหกรรมการประกันชีวิตซึ่งร้ายแรงที่สุดแบบที่
ไม่เคยมีมาก่อน ในทางทฤษฎีอาจท้าทายต่อสภาพคล่องของระบบคุ้มครองการประกันภัยและหากเกิดขึ้นจริง
ระบบคุ้มครองการประกันภัยก็จะยังคงมียุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้สําหรับให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ดี
3. การดําเนินการของระบบคุ้มครองการประกันภัยภายใต้กระบวนการแก้ไขปัญหาจากการล้มละลาย
ในระบบการธนาคาร FDIC มีหน้าที่ 2 ประการ คือ จัดเตรียมโครงข่ายปลอดภัยสําหรับลูกค้าธนาคาร
และวางระเบียบทางด้านกฎหมาย (โดยทางอ้อมและโดยตรงในบางครั้ง) ในทางตรงกันข้าม โครงข่ายปลอดภัยของ
ผู้บริโภคในระบบการประกันคุ้มครองผู้เอาประกัน เป็นคนละส่วนและแยกออกจากการกํากับดูแลบริษัทประกันภัย
ที่ดําเนินการอยู่ ถึงกระนั้น NOLHGA และสมาชิกของ GAs ก็ได้ประสานงานกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับการ
ดําเนินงานของหน่วยงานกํากับดูแลการประกันภัยและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ธรรมชาติโดยทั่วไปในการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของธุรกิจประกันภัยของสหรัฐอเมริกา
บริษัทประกันภัยในประเทศสหรัฐฯไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหมวดคําจํากัดความของคําว่า “ลูกหนี้” ภายใต้
รัฐบัญญัติว่าด้วยการล้มละลาย ดังนั้น บริษัทที่ล้มเหลวในการประกอบธุรกิจประกันภัยจะไม่ได้เข้าสู่ภ าวะแห่ง
การล้มละลาย หากแต่จะตกอยู่ภายใต้การสั่งพิทักษ์ทรัพย์โดยหน่วยงานซึ่งควบคุมดูแลด้านการประกันภัยของรัฐ
ซึ่งอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันนั้นๆ
การพิ จารณาคดี ว่ า ด้ วยการพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ จะดํ า เนิ นการตามรั ฐ บั ญญั ติว่า ด้ วยการพิ ทักษ์ ทรั พ ย์ แห่ ง รั ฐ
ซึ่งในทุกๆรัฐจะมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับกฎหมายล้มละลาย การพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นต่อหน้าผู้พิพากษาของรัฐ
และกรรมาธิการด้านการประกันภัยแห่งมลรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเสมือนผู้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท
กฎหมายพิทักษ์ทรัพย์จากการประกันภัยในแต่ละมลรัฐค่อนข้างมีความแตกต่างกันในบางส่วน แต่ทั้งหมดนี้
จะมีข้อกําหนดขั้นพื้นฐานอยู่ 3 ระดับในเรื่องการพิทักษ์ทรัพย์ ระดับแรก (และมีความรุนแรงน้อยที่สุด) เรียกว่า
“การรักษาไว้” ซึ่งเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการกํากับการประกันภัยเปรียบเสมือนผู้รักษาสภาพการณ์เพื่อดูแล
รักษาตามสภาพที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น การเก็บรักษาเอกสารรายงานและทรัพย์สิน) ในขณะที่ตัดสิน
ความร้ายแรงของปัญหาที่เกิดกับบริษัทประกันภัย หากผู้พิทักษ์พึงพอใจกับการที่ปัญหาสําคัญๆได้รับการจัดการ
แล้วนั้น บริษัทประกันภัยแห่งนั้นก็จะได้รับการปลดออกจากสถานะที่ถูกควบคุมเพื่อป้องกันความสูญเสีย หากไม่เป็น
เช่นนั้นแล้ว บริษัทจะต้องเข้าสู่สถานะของการพิทักษ์ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นอีก
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รูปแบบของความรุนแรงในลําดับต่อไป คือ “การฟื้นฟูกิจการ” โดยมีกรรมาธิการผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ดําเนินการฟื้นฟูสภาพ ได้รับสิทธิโดยชอบธรรมในกรรมสิทธิ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทประกันภัยและการควบคุม
ดูแลกิจการของบริษัท ในที่นี้ การฟื้นฟูกิจการมีบางวิธีที่คล้ายคลึงกับบทที่ 11 ของการปรับโครงสร้างการล้มละลาย
โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาแผนงานการฟื้นฟูกิจการซึ่งได้รับการอนุมัติจากศาลและมีความตั้งใจที่จะแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เป็นเหตุแห่งความจําเป็นในการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ผลลัพธ์ท้ายที่สุดอาจเป็นการปลดบริษัทประกันภัย
นั้นๆออกจากสถานะฟื้นฟูกิจการ หรืออาจเป็นขั้นตอนที่นําไปสู่ระดับที่ร้ายแรงที่สุดของการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ คือ
“การชําระบัญชี”
การชําระบัญชีมีความคล้ายคลึงกับบทที่ 7 แห่งการชําระหนี้สินจากการล้มละลาย กรรมาธิการผู้ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เสมือนผู้ชําระบัญชี มีความรับผิดชอบในการจัดทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย ประเมินสิทธิเรียกร้อง
ของผู้ถือกรมธรรม์และเจ้าหนี้รายอื่นๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพย์สินให้กับผู้เรียกร้องสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติโดยมีวิธี
ปฏิบัติตามที่กําหนดโดยกฎหมายแห่งการพิทักษ์ทรัพย์ของรัฐ
บทบาทของ GAs ในด้านการพิทักษ์ทรัพย์
ภายใต้รูปแบบพระราชบัญญัติที่รัฐต่างๆประยุกต์ใช้ สมาชิก GAs ของ NOLHGA มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการแก้ไขปัญหาการล้มละลายของบริษัทประกันภัย เมื่อภาระผูกพันต่อผู้บริโภคมีคําสั่งจากศาลพิทักษ์ทรัพย์
ซึ่งตัดสินให้บริษัทประกันภัยล้มละลายและทําการชําระบัญชี
ภาระหน้าที่ซึ่งครอบคลุมโดย GA
เมื่อศาลตัดสินเช่นนี้ GA จะรับผิดชอบให้ความคุ้มครองสัญญาที่อยู่ภายใต้ตัวบทกฎหมาย อย่างน้อยที่สุด
ต่ํากว่า (i) การคุ้มครองที่จํากัดไว้ตามสัญญา หรือ (ii) ความคุ้มครองที่จํากัดไว้หรือจํานวนเงินไม่เกินกว่าจํานวน
ที่กําหนดไว้ในตัวบทกฎหมายของ GA โดยแท้จริงแล้ว อํานาจทั้งหมดนั้นได้ให้ความคุ้มครองทุกสัญญาอย่างน้อยก็
ในระดับไม่เ กินกว่ าที่ กําหนดไว้ในพระราชบั ญญัติ สภานิติบัญญัติในบางรั ฐเลือกที่ จะให้ วงเงินที่ จํา กัดของ GA
สําหรับธุรกิจบางประเภทสูงกว่าที่ระบุในพระราชบัญญัติ วงเงินที่กําหนดไม่เกินจํานวนของการคุ้มครองสําหรับ
GAs ที่ต่างกันไปนั้นอธิบายโดยกราฟในแผ่นพับใน Exhibit 2, The Nation’s Safety Net
โดยทั่วไปแล้ว สัญญาประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบบํานาญทั้งหมดรับประกันโดยบริษัทประกันชีวิต
จะได้รับการคุ้มครองโดย GAs ในวงเงินตามที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ ของรูปแบบจําลองขีดจํากัดของ
เงินชดเชยประกันชีวิตจากการเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 300,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และ
มูลค่าเงินสดจะได้รับการคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ การประกันชีวิตแบบบํานาญ
ที่รับประกันโดยบริษัทประกันภัย (การประกันชีวิตแบบบํานาญจ่ายจํานวนเงินที่แน่นอน และการประกันชีวิตแบบ
บํานาญจ่ายจํานวนเงินซึ่งไม่แน่นอนในบางประเภท) ได้รับการคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 250,000 เหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ อีกทั้งเงินชดเชยประกันสุขภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา ได้รับความคุ้มครองระหว่าง 100,000 และ
500,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ GAs ไม่ให้ความครองเงินชดเชยสัญญาที่บริษัทไม่ได้ประกันไว้ หรือกรณีที่ผู้ถือ
กรมธรรม์ตกลงที่จะแบกรับความเสี่ยงของตลาดเอง (เช่น ความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุนของเงินบํานาญ
ไม่คงที่ จะไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันของผู้รับประกันภัย)
ความยืดหยุ่นในวิธีการเพื่อตอบสนองภาระหน้าที่ของ GA
บทกฎหมายมอบอํานาจให้ GAs มีความยืดหยุ่นในวิธีที่จะนําเสนอข้อบังคับในการให้ความคุ้มครองแก่
ผู้บริโภครวมถึงอํานาจในการปรับแผนงานการเพื่อการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม เพื่อนําไปสู่ “ค่าใช้จ่ายอย่างต่ําที่สุด
ในการแก้ไขปัญหา”ในขณะที่ยังรักษาศักยภาพทางการเงินของระบบคุ้มครองการประกันภัยตามวิจารณญาณใน
การทําเงินนั้น
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ภาระหน้าที่หลักของ GAs คือ การจ่ายเงินชดเชยเมื่อสัญญาที่ได้รับการคุ้มครองครบกําหนดและให้ความ
คุ้มครองกั บ สั ญญาทุก สัญ ญาต่ อไปในเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ กํา หนดแบบเดิ ม ที่ เคยมี กับ บริ ษั ท ประกั นภั ยที่ ล้ม ละลาย
ในการที่ตอบสนองต่อภาระหน้าที่ทั้งหลายเหล่านั้น GAs ได้บรรเทาความเสี่ยงแก่ผู้บริโภคทางด้านสภาพคล่อง
สินเชื่อและการหาประกันภัยทดแทน ซึ่งพวกเขาต้องประสบจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัย
บทบาทของ NOLHGA
NOLHGA สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1983 เพื่อสร้างกลไกให้ GAs สามารถปฏิบัติหน้าที่ โดยการบัญญัติ
แผนการรับมือกับการล้มละลายระดับประเทศ เพียงฉบับเดียว เพื่อใช้สําหรับกรณีการล้มละลายอันเกี่ยวเนื่องกับ
หลายมลรัฐ สถานที่ตั้งของ NOLHGA อยู่ที่เมือง Herndon ของรัฐเวอร์จีเนีย มีบุคลากรเพียงไม่กี่คนดูแลทาง
ด้านการประกันภัย กฎหมาย และงานเอกสาร ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในความร่วมมือของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของ
ระบบการประกันคุ้มครอง
การล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่ GAs จะทําหน้าที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ประจํา
ถิ่ น โดยใช้ หนึ่ งในสองยุ ทธศาสตร์ เพื่ อ การแก้ ไขปั ญหา คื อ การทํ า รายการประกั นภั ยต่ อตามสมมุ ติฐาน หรื อ
แผนเสริมศักยภาพ โดยที่ GAs ให้การสนับสนุนทางการเงินสําหรับกรมธรรม์ที่ไม่มีเงินเพียงพอในการชําระของ
บริษัทประกันภัยซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ว่าจะเป็นแบบใดแบบหนึ่ง สัญญาซึ่งมีผลต่อกลยุทธ์ที่ใช้จะดําเนินการโดย
NOLHGA และรับรองโดยแต่ละ GAs ที่เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทํารายการประกันภัยต่อตามสมมุติฐาน
โดยเฉพาะการล้มละลายที่ไม่สามารถชําระหนี้ในรายเล็ก (หรือในช่วงที่การล้มละลายมีเพียงรายสองราย
และแยกส่วนกัน) แผนงานเพื่อใช้แก้ปัญหา อาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภาระผูกพันที่ยังมีผลบังคับใช้บังคับของ
บริษัทประกันที่ล้มละลายไปยังบริษัทประกันที่มีความมั่นคง ดังนั้นบริษัทประกันภัยผู้รับโอนใหม่ซึ่งเห็นชอบที่จะ
แบกรับภาระหนี้สิน (โดยทั่วไปจะรู้จักกันในนามว่า “รายการประกันภัยต่อตามสมมุติฐาน”) โดยแลกเปลี่ยนกับ
การถ่ายโอนทรัพย์สินจากบริษัทประกันที่ล้มละลายนั้นๆ รวมถึงการจ่ายเงินของ Gas ในมูลค่าที่สามารถทดแทน
ภาระข้อผูกพันที่ GAs มีต่อผู้เอาประกันในพื้นที่รับผิดชอบ ในการทํารายการประกันภัยต่อแบบสมมุติฐาน GAs
จะเป็นผู้แบกรับต้นทุนในการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคเมื่อธุรกรรมปิดตัวลง อีกนัยหนึ่ง คือ GAs เป็น
หน่วยงานแรกสุดที่ต้องจ่ายก่อนสําหรับค่าใช้จ่ายในทุกๆด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ผู้บริโภคในแผนงานการแก้ปัญหา
แผนเสริมศักยภาพในการชําระเงินหลังบริษัทล้มปิดไป
อีกทางเลือกหนึ่ง GAs อาจเข้าร่วมในแผนงานแก้ไขปัญหา โดยการจัดสรรเงินทุนเพิ่มเข้าไปในสินทรัพย์
ของบริษัทที่ล้มละลาย และใช้เงินทุนเหล่านั้นตามความจําเป็นในภายภาคหน้า (ซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปี หรือ
แม้กระทั่งหลายทศวรรษ) เพื่อใช้จ่ายค่าประกันภัยและภาระผูกพันในการจ่ายเงินคืนรายปี เมื่อภาระผูกพันของ
บริษัทประกันซึ่งล้มละลายถึงกําหนดจ่ายในช่วงหลังปิดกิจการ ในการมีส่วนร่วมในแผนเสริมศักยภาพนี้ แทนการ
ทําธุรกรรมประกันภัยต่อ GAs สามารถที่จะยืดเวลาการจ่ายภาระหนี้สินให้กับผู้บริโภค จนกว่าจะถึงกําหนดที่ต้องจ่าย
แผนเสริมศักยภาพนี้มีการใช้ในการล้มละลายหลายๆกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับขนาดของ
กิจการ หรือกรณีที่กังวลเกี่ยวกับความสามารถทางการเงิน ที่จะรองรับได้มากสุดของระบบคุ้มครองการประกันซึ่ง
ดูจะเหมาะสมสําหรับใช้กลยุทธ์นี้
ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม (ข้อตกลงในการทําธุรกรรมประกันภัยต่อ หรือแผนเสริมให้ดีขึ้น) เงินกองทุน
ของ GA จะรวมกับทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของบริษัทประกันภัย เพื่อใช้เป็นเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ความสําคัญในสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัย
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มุมมองอีก 2 ด้าน จากการล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตมีส่วนสําคัญในลักษณะที่สัมพันธ์กัน ข้อที่หนึ่ง
การล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่จะมีการขาดแคลนสินทรัพย์เพียงแค่จํานวนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับหนี้สิน น้อยครั้งที่ความไม่เพียงพอนี้ที่จะมีมากกว่า 15% ซึ่งเกิดกับกรณีของกิจการที่ใหญ่กว่าปกติ แต่โดยทั่วไปแล้ว
จะอยู่ในช่วง 5% ถึง 10% ข้อที่สอง คือ ภายใต้บทกฎหมายพิทักษ์ทรัพย์ของทุกๆรัฐ
เมื่อสินทรัพย์ของบริษัทถูกแจกจ่ายออก ผู้เอาประกันภัยจะเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิโดยชอบธรรมเป็นลําดับแรกสุด
ก่อนการเรียกร้องอ้างสิทธิ์จากเจ้าหนี้ทั่วไปและเจ้าหนี้ลําดับรองลงมา ข้อเท็จจริงทั้ง 2 นี้ ผนวกกับ
ความสามารถของ GAs ในการนําแผนเพิ่มศักยภาพมาใช้ เพื่อกระจายภาระผูกพันออกไปเป็นหลายปี ทําให้ GAs
สามารถที่จะรับมือกับช่วงปีที่มีกิจกรรมอันเนื่องมาจากการล้มละลายอยู่สูงที่สุด (ในอดีตจะเน้น 2 ปี ที่เลวร้ายที่สุด
สําหรับวงจรการล้มละลายที่กินเวลานานแต่เรียบๆ) โดยการกระจายต้นทุนในการแก้ไขปัญหาออกไปเป็น
ระยะเวลาที่ยาวขึ้น ดังนั้น GAs สามารถที่จะยืดเวลาที่จําเป็นในการจัดหาเงินให้สอดคล้องกับการครบกําหนดของ
ภาระหนี้สินที่ต้องจ่าย ตามสัญญาประกันภัย โดยวิธีนี้ระบบการให้ความคุ้มครองสามารถหลีกเลี่ยงภาวะการจัดหาเงิน
GAs ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค มิใช่บริษัทประกันภัยที่ล้มเหลว
ความรับผิดชอบหลักของ GAs คือ การปกป้องคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ของบริษัทประกันภัยที่ประสบ
ความล้มเหลว มิใช่รับผิดชอบต่อบริษัทประกันภัยเอง กล่าวอีกแบบหนึ่ง คือ Gas ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินบริษัทประกันภัย แต่มีไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยรายบุคคล ให้ได้รับการ
คุ้มครองทางการเงิ นขั้นพื้ นฐาน ระหว่ างที่บริษัทประกันภั ยอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอันเนื่อ งมาจากการ
ล้มละลาย
4. การจัดหาเงินทุนและการพิจารณาศักยภาพของระบบคุ้มครองการประกันภัย
ระบบคุ้ ม ครองการประกั นภั ย ขึ้ น อยู่ กั บ การผสมผสานของแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ นกั บ กลวิ ธีที่ ใ ช้ ใ นให้
ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ภาพที่ชัดเจนของศักยภาพทางการเงิ นของระบบคุ้มครองการประกันภัยนั้น
จึงจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในแหล่งที่มาของเงินทุนและกลวิธีที่เหมาะสมในการใช้แก้ไขปัญหา
หลักทรัพย์ของบริษัทประกันภัยเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญในแผนการแก้ไขปัญหา
แผนการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันชีวิต ใช้สินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ของผู้ให้ประกันภัยซึ่งล้มละลายเป็น
ขั้นแรก ในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามสัดส่วน ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
กรมธรรม์ที่ Gas คุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยที่ GAs ไม่ได้ครอบคลุม (ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์
ประกันภัย หรือผลประโยชน์บํานาญที่เกินวงเงินคุ้มครองของ GA)
นอกเหนือจากนี้ กฎหมายพิ ทักษ์ ทรั พ ย์ป ระกั นภั ยของประเทศสหรั ฐอเมริกา ได้ให้ มีนโยบายกํ าหนด
สิ ทธิ เรี ยกร้ อ งกรมธรรม์ มี ปุริ มสิ ท ธิ์ อยู่ เหนื อ การเรี ยกร้อ งสิท ธิ เ รียกร้ อ งอื่ น ๆ ในทรั พ ย์ สินของผู้ รั บประกั นภั ย
ที่ล้มละลาย (นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายดําเนินการต่างๆทางด้านการพิทักษ์ทรัพย์) การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว
(ซึ่งเป็นระดับนโยบายกําหนดสิ ทธิก ารเรียกร้องในกรมธรรม์เป็นปุ ริมสิ ทธิ์ ได้รั บการชํา ระเป็นจํ านวนเต็ มก่อน
เรียกร้องจากเจ้าหนี้ทั่วไปหรือเจ้าหนี้ลําดับรองลงมา) ส่งเสริมให้เกิดแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อใช้ในแผนงานเพื่อ
แก้ไขปัญหา ยิ่งไปกว่านี้ การลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตแบบอนุรักษ์ กฎระเบียบเคร่งครัด และความกดดันจาก
สถาบั น จั ด อั น ดั บ มั ก ทํ า ให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องการขาดแคลนสิ น ทรั พ ย์ ต่อ จํ า นวนหนี้ สิ น ของบริ ษั ท ประกั นภั ย
ที่ล้มละลายมีปริมาณไม่มาก โดยเฉพาะกับผู้รับประกันภัยที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์
ยกเว้นบางกรณีซึ่งเกิดกับบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กบางแห่ง ที่ผู้บริหารได้ทําการฉ้อโกงสินทรัพย์ของบริษัทไป
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ทั้งนี้ ความไม่พอเพียงทางด้านทุนทรัพย์ซึ่งเกิน 25% ของหนี้สินกรมธรรม์ แทบจะไม่มีให้เห็น แต่การขาดแคลน
สินทรัพย์ในช่วง 5% ถึง 10% ถือว่าเป็นปกติ
แผนการจัดหาทุนเพื่อแก้ไขปัญหาของ GAs
ถึงแม้จะมีการจัดสรรเงินทุนจากทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย แต่การหาเงินทุนเพิ่มเติมจากระบบคุ้มครอง
การประกันภัยประกันภัยมักเน้นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จของแผนงานแก้ไขปัญหา เงินทุนจากระบบคุ้มครองการประกันภัย
เปรียบเสมือนตัวเชื่อมต่อระหว่างภาระหนี้สินทั้งหมดที่ GA ครอบคลุมและสินทรัพย์ของบริษัทที่สามารถเพื่อชดใช้
ภาระหนี้สิน
กล่าวโดยง่าย คือ GAs ต้องปิดช่องว่างนั้นให้กับผู้บริโภคที่ตนมีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง
การจัดหาเงินทุนจากสมาชิกบริษัทประกันภัยโดย GA
แหล่งเงินทุนที่สําคัญที่สุดของ GA คือรายได้จากการทําการประเมินเบี้ยประกันที่ GA เก็บจากใน
อุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งแต่ละGA ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทําการประเมินเบี้ยประกันและเก็บเงินใน
จํานวนที่เพียงพอต่อภาระความรับผิดชอบที่ GA มีต่อผู้ถือกรรมธรรม์ จากบริษัทประกันภัยที่มีธุรกิจหลายแขนงซึ่ง
ประกอบการอยู่ในรัฐ (บริษัทประกันภัยที่เป็นสมาชิก GA) จํานวนเงินต้องเพียงพอกับภาระผูกพันของ GA ที่มีต่อ
ผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกบริษัทประกันภัยเหล่านี้ถูกกําหนดให้จ่ายตามค่าประเมินเบี้ยประกัน ซึ่งจัดสรรตามสัดส่วน
ของส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการดํารงสิทธิ์ที่จะประกอบธุรกิ จประกันภัยในรัฐนั้ นๆได้ ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าว การเก็บค่าประเมินเบี้ยประกันภัยของ GA จะไม่เคยเป็นปัญหาในระบบคุ้มครองการรับประกันภัย
โดยพระราชบัญญัติได้จํากัดจํานวนเงินจากการประเมินเบี้ยประกันภัยของบริษัทใดก็ตามใน 1 ปี คือ 2%
ของรายได้เฉลี่ยต่อปีจากเบี้ยประกันปีล่าสุดของบริษัท (ในบางรัฐมีบทบัญญัติของ GA ซึ่งมีข้อกําหนดจากการ
ประเมิน ซึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าพระราชบัญญัติที่กําหนดอยู่ที่ 2%)
การจัดสรรทรัพย์ให้กับ GAs จากการล้มละลายของธุรกิจประกันชีวิตครั้งก่อน
แหล่งที่มาอีกช่องทางหนึ่งของการระดมทุนของ GA คือ การจัดสรร “เงินปันผล”ให้กับ Gas จาก
การ พิทักษ์ทรัพย์ประกันภัย ในการที่ GAs ได้ออกเงินทุนจ่ายให้ก่อนเพื่อใช้คุ้มครองผู้บริโภคในคราวก่อนหน้า
ที่มาของการจัดสรรเงินปันผลเหล่านั้นอาจรวมถึง (i) เงินที่พึงได้รับเมื่อเวลาผ่านไป จากยอดรวมของมูลค่าการขาย
ทรัพย์สินของบริษัทประกันที่ล้มละลาย หรือ (ii) คําตัดสินของศาลหรือการชําระเงินซึ่งผู้พิทักษ์ทรัพย์ได้รับใน
ท้ายที่สุด จากบุคคลภายในหรือที่ปรึกษาผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของบริษัท
การจัดหาเงินภายหลังจากการล้มละลาย
สิ่งที่ไม่เหมือนกับ FDIC คือ กลไกของระบบการคุ้มครองประกันภัยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทุน
สนับสนุนแรกเริ่มซึ่งมีอยู่ล่วงหน้าจากการล้มละลายนั้นๆ หากแต่โครงสร้างของการระดมทุนเป็นระบบการสรรหา
ทุนในภายหลังจากการล้มละลาย โดยที่รายรับจากการประเมินเบี้ยประกันจะเรียกเก็บเมื่อมีความจําเป็นต้องใช้ ใน
การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการจ่ายเงินชดเชยประกันภัย เมื่อถึงกําหนดจ่ายลูกค้า ข้อได้เปรียบของ
วิธีการนี้ คื อ เงินทุ นไม่ถู กเคลื่ อนย้า ยออกจากภาคธุรกิ จก่ อนที่จะมี ความจํา เป็ นสํ าหรับการใช้เงินทุนนั้น และ
ผู้บริโภคไม่ถูกบังคับให้ต้องจ่ายล่วงหน้า (ผ่านเบี้ยประกันที่สูงขึ้น) สําหรับเงินกองทุนซึ่งอาจไม่มีความจําเป็นใดๆ
ในการใช้คุ้มครองผู้บริโภครายอื่นๆจากการล้มละลายหนึ่งๆ
ข้อเสียที่เห็นได้ชัดของระบบการระดมทุนภายหลังจากการล้มละลาย คือ ความขาดแคลนเงินทุนซึ่งมีไว้
พร้อมใช้ก่อนถึงเวลาที่ต้องใช้จริง ถึงแม้กระนั้น ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นข้อด้อยอย่างใดนัก หากมองจากด้านการเป็น
โครงข่ายปลอดภัยของการประกันภัย
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การให้เหตุผลอธิบายในอดีตที่ FDIC ใช้ในการระดมทุนล่วงหน้า คือ ความจําเป็นในการสนับสนุนการ
เข้าถึงเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของสถาบัน
ที่ได้รับการคุ้มครอง ที่จําเป็นต้องมี สภาพคล่องทางการเงินสูงในการชํ าระหนี้ของสัญญาสํ าคัญที่มีต่อผู้บริโภค
ซึ่งสะท้อ นให้เห็ นได้ จากความสั มพันธ์ ข องระบบธนาคาร ในทางตรงกั นข้ าม โดยหลั กของการประกั นภั ยและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีงวดจ่ายรายปีนั้น มีข้อผูกมัดที่จะต้องส่งมอบเงินในเหตุการณ์จําเพราะ (เช่น เกิดความสูญเสียในชีวิต
กับผู้เอาประกันกรรมธรรม์ประกันชีวิต) หรือตารางกําหนดจ่าย (เช่น พันธสัญญาในการผ่อนชําระ ภายใต้สัญญา
กําหนดจ่ายเบี้ยรายปีแบบตายตัว) ซึ่งต่างจากบัญชีเผื่อเรียก ภาระหนี้ประกันภัยจะยังไม่ถึงกําหนดและต้องใช้จ่าย
ให้แก่ผู้บริโภคในอีกหลายปีต่อมา ภายหลังจากบริษัทผู้ให้ประกันภัยล้มละลายลง
ในการสร้างโครงข่ายรองรับความปลอดภัยทางด้านการธนาคารที่มีประสิทธาพนั้น มีความจําเป็นสําหรับ
FDIC ที่จะทดแทนเงินสด (ของธนาคารที่ล้มละลาย) ด้วยเงินจาก FDIC ในขณะที่ธนาคารนั้นๆล้มตัวลง ในทาง
ตรงกันข้าม ระบบของการรับประกันภัยนั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองเพียงแค่สภาพคล่องทางการเงินและความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ หากครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการแทนที่ประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อผู้บริโภคในแนวทาง
ที่ต่างกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมและประเภทของสัญญาประกันภัยโดยการทดแทนการประกันภัยหนึ่งกับอีก
การประกันภัยหนึ่ง
ความสามารถในการประเมินเบี้ยประกันภัยสูงสุดของระบบคุ้มครองการประกันภัย
ทฤษฎีของการประเมินเบี้ยประกันภัยสูงสุดที่จัดเก็บได้จากทั้งระบบการรับประกันภัยในแต่ละปี สามารถ
คํานวณได้อย่างคร่าวๆจากการประยุกต์ใช้มูลค่าการประเมินไม่เกินวงเงินต่อเบี้ยประกันรวมทั้งหมดในปัจจุบันของ
แต่ละรัฐ แล้วนําค่าที่ได้รับของทุกๆรัฐมารวมกันสําหรับทั้ง 52 GAs การปฏิบัติเช่นนั้นในทางทฤษฎีก่อให้เกิดการ
ประเมินเบี้ยประกันภัยในระดับประเทศ สําหรับปีปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8.8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งรวมเบี้ย
ประกันชีวิตและเงินตอบแทนรายปีที่ประมาณ 4.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (โดยทั่วไปไว้ใช้เฉพาะครอบคลุมเงิน
ชดเชยที่ ผู้บ ริ โ ภคควรจะได้ รั บ จากธุ ร กิ จ ประกั นชี วิ ต และผลตอบแทนรายปี ) และเบี้ ย ประกั น สุ ข ภาพที่ 4.1
ดอลล่าร์สหรัฐ (โดยทั่วไปไว้ใช้เฉพาะครอบคลุมเงินชดเชยการประกันสุขภาพ)
การวัดความสามารถในการตอบสนองของระบบคุ้มครองการประกันภัย
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนําไปสู่การที่สื่อหลายแขนงได้ตีพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นจากความล้มเหลวของบริษัทประกันชีวิต ในบางเรื่องได้มีการพูดถึงระบบการรับประกันภัยโดยสังเขป
แต่ น้อ ยเรื่ อ งนั ก ที่ จ ะกล่ า วถึ ง โดยลงรายละเอี ย ด และไม่ มี เ รื่ อ งใดเลยที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ด้ วยความถู ก ต้ อ งแม่ น ยํ า
บางเรื่องราวได้บรรยายถึงระบบการรับประกันภัยว่ามี “เงินทุน” อยู่ที่ 8 หรือ 9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนเรื่อง
อื่ นๆได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ความสามารถโดยรวมของระบบนั้ นถู กจํ า กั ดอยู่ ที่ 8 หรื อ 9 เก้ า พั นล้ า นดอลล่ า ร์ สหรั ฐ
เป็นธรรมดาที่บทความจะต่อด้วยการเปรียบเทียบตัวเลขที่อ้างถึงกับหนี้สินโดยรวมของบริษัทประกันชีวิต และให้
บทสรุ ป หรื อ กล่ า วเป็ นนั ย ว่ า ศั ก ยภาพของระบบการรั บ ประกั น ภั ย นั้ นไม่ เ พี ย งพอที่ จะให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่
ผู้เอาประกันภัยได้
คํากล่าวอ้างดังกล่าวนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์และไม่หนักแน่นด้วยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ
หลักการทางบัญชีสําหรับทรัพย์สินของบริษัท
เหตุผลแรก คือ ข้อความดังกล่าวได้ตกประเด็นที่สําคัญมาก โดยสืบเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคุ้มครอง
ผู้ ถื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิตจะถู ก จ่ า ยจากทรัพ ย์ สิ นที่ ค งเหลื อ อยู่ ข องบริ ษั ท ประกั น ภั ย ภายหลั ง จากการเข้ า สู่
กระบวนการชําระหนี้ ตัวอย่างเช่น สมมติบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งที่มีธุรกิจมูลค่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ (GA
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คุ้มครองทั้งหมด) ล้มลงในปีนี้ และในปีเดียวกันบริษัทประกันภัยก็อยู่ภายใต้รายการประกันภัยแบบสมมุติฐานจาก
การช่วยเหลือของ GA
ค่าความเสียหายในระบบคุ้มครองการประกันภัยนี้จะไม่เทียบเท่ากับ 10 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หากแต่จะ
เท่ากับมูลค่าสุทธิที่คงเหลืออยู่ หลังจากหัก 10 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ จากทรัพย์สินที่มีอยู่บริษัท หาก
บริษัทประกันภัยมี 90 เซ็นต์ ที่จะชดใช้หนี้กรมธรรม์ทุกๆ 1 เหรียญ ค่าความเสียหายที่มีต่อระบบคุ้มครองการ
ประกันภัยจะเป็น 1 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ไม่ใช่ 10 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
หลักการทางบัญชีสําหรับความสามารถของ GAs ที่จะทําให้ข้อกําหนดในการจัดหาเงินทุนสอดคล้อง
กับภาระหนี้สินที่ถึงกําหนดของผู้ให้ประกันภัยในช่วงเวลาหลังบริษัทล้มปิดไป
เหตุ ผลข้ อที่ สอง คือ คํ ากล่า วอ้า งไม่ได้ ตระหนั กในข้ อที่ว่า ระบบคุ้ มครองการประกั นภั ยมั กจะใช้แ ผน
การจ่ายเมื่อครบกําหนด โดยกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ออกไป เป็นระยะเวลาหลายปี
ตามการครบกําหนดของกรมธรรม์ของบริษัทที่ล้มละลายนั้น แผนเสริมศักยภาพการจ่ายเงินหลังที่บริษัทปิดตัวลง
เช่นนี้จะลดขนาดขอบเขตความหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือของความสามารถของปริมาณที่ประเมินไว้ของระบบคุ้มครอง
การประกันภัยในปีใดปีหนึ่งของบริษัทล้มละลายนั้นๆ
อีกทางหนึ่งที่จะอธิบาย คือ ความสามารถในการชําระเงินที่ต้องจ่าย ไม่ใช่การประเมินเงินจํานวนหนึ่ง
ที่จ่ายในปี ปัจจุบันปี เดียว แต่จะเน้นความสามารถในจํา นวนเงิ นที่ ต้อ งจ่า ยตามที่ ประเมินแบบสะสมในปี ต่า งๆ
ตามสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่ GA คุ้มครอง สัญญาประกันภัยบางประเภทหรือแบบบํานาญ การจ่ายคืน
ผลประโยชน์เหล่านี้ อาจขยายออกเป็นสิบๆปี หรือชั่วอายุคน
เพื่อทําให้แน่ใจได้ว่า พื้นฐานการประเมินของแต่ละปีในอนาคต ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการล้มละลาย
ของปีปัจจุบัน ซึ่ง GA จําเป็นต้องมีเตรียมพร้อมสําหรับกับการล้มละลายอื่นๆ
ไม่ว่าการล้มละลายนั้นๆจะเกิดขึ้นในปีถัดไปหรือในปีอื่นๆที่ได้ผ่านมาแล้ว ประเด็นนี้ยังคงมีความสําคัญ
เพราะความผันผวนของการล้มละลายและความคงที่ที่เกี่ยวข้อง ในอดีตได้เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ ความสามารถ
ในการจ่ายในส่วนของศักยภาพของระบบคุ้มครองการประกันภัย ในอดีตนั้น ศักยภาพในการประเมินเบี้ยประกันภัย
โดยรวมของระบบการรับประกันภัยเกือบทุกปีจะมีจํานวนเงินมากกว่าที่จําเป็นสําหรับใช้ในการให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยประเด็นนี้ได้รับการอธิบายด้วยกราฟ ซึ่งได้แสดงศักยภาพการประเมินเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมดของระบบการรับประกันภัยของแต่ละปี (โดยแสดงผลรวมและแยกส่วนตามสายธุรกิจ) โดยเปรียบเทียบกับ
เงินทุนทั้งหมดที่เก็บตามจริงจากบริษัทที่เป็นสมาชิก GA สําหรับไว้ใช้จ่ายในการมอบความคุ้มครองเงินประกัน
ให้กับผู้บริโภค
ศักยภาพของระบบคุ้มครองการประกันภัยในวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน
คํ า ถามที่ ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น มาโดยบุ ค คลที่ เ ขี ย นถึ ง ผลกระทบที่ น่ า จะเกิ ด ขึ้ น จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ต่ อ
อุตสาหกรรมการประกันภัยและระบบคุ้มครองการประกันภัย คือ ระบบคุ้มครองการประกันภัยจะมีความสามารถ
ในการจ่ายจํานวนหนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่หากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นไปในทางที่แย่ลง
เรื่อยๆ
อีกนัยหนึ่ง คําถามที่ต่างออกไป คือ ระบบคุ้มครองการประกันภัยจะสามารถแบกรับภาระผูกพันทั้งหมด
ได้หรือไม่หากวิกฤตเศรษฐกิจนําไปสู่ความล้มเหลวของบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน
คําตอบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต คือ “ได้” ขณะที่คลื่นระลอกสุดท้ายที่สําคัญจากการล้มละลาย
ของบริษัทประกันชีวิตในช่วงยุคต้นๆของทศวรรษ ค.ศ. 1990 ระบบคุ้มครองการประกันภัยนั้นได้ให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้บริโภคทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ในขณะที่ต้องเผชิญกับการที่ต้องโอบอุ้มการล้มตัวลงของบริษัท
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ยักษ์ใหญ่ระดับชาติถึง 3 บริษัทด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย Executive Life Insurance Company, Mutual
Benefit Life Insurance Company, and Confederation Life Insurance Company และยังรวมถึงบริษัท
ประกั นภั ยขนาดกลางและขนาดเล็ กอี กมากมายจํ านวนหนึ่ง และไม่ เคยมี เวลาไหนเลย ถึงแม้ก ระทั่ง ปีที่ถือว่ า
แพงที่สุด ที่ค่าใช้จ่ายของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคนั้นจะห่างไกลจากความสามารถในการจ่ายจํานวนหนี้
ตามการประเมินไว้ของระบบคุ้มครองการประกันภัย
สภาพการณ์ ในปั จจุบั น NOLHGA ได้ คาดหวั งว่ า ระบบคุ้ มครองการประกั นภัยจะสามารถบรรลุ ภ าระ
ผูกพันทั้งหลายภายใต้การพั ฒนาที่มองเห็ นได้ อย่า งสมเหตุ สมผล ถึ งกระนั้น อาจโดนคํา ถามว่า อะไรคือความ
เป็นไปได้ที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุผลดังกล่าว ปัจจุบัน NOLHGA จึงเกี่ยวข้องกับการวางแผนงานเชิงวิเคราะห์
“การทดสอบภาวะวิ ก ฤต” ซึ่ งได้ รั บ การสนั บ สนุ นด้ า นทรั พ ยากรทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกั นภั ยจาก Towers
Perrin/Tillinghast และความเชี่ยวชาญเรื่องการล้มละลายของบริษัทประกันภัยจากบริษัทกฎหมาย Baker &
Daniels
ผลลัพธ์ที่ได้ในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์บททดสอบภาวะวิกฤตนั้น บ่งชี้ให้เห็นว่าความสามารถทางด้าน
การเงินของระบบคุ้มครองการประกันภัยในปี ค.ศ. 2009 สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่มีการ “โยกย้าย”
ค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งเกิดจากการล้มละลายใหญ่ๆไปสู่ปีต่อๆไปในภายหน้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะดําเนินการผ่านแผนจ่าย
ตามระยะเวลา (ดูคําอธิบายจากด้านบน) นั้นควรเพียงพอที่จะสนับสนุนระบบคุ้มครองการประกันภัยทําให้
การแก้ปัญหาในลักษณะการประกันภัยต่อตามสมมุติฐานของการล้มละลายของบริษัทประกันสําคัญๆซึ่งได้รับ
ผลกระทบอย่างร้ายแรงในปี ค.ศ. 2009 และยังขึ้นอยู่กับสมมุติฐานจําลองบททดสอบภาวะวิกฤต แต่ถ้าหากสมมติว่า
(ซึ่งเป็นกรณีที่มีความน่าจะเป็น) แผนการแก้ไขปัญหานั้นจะใช้วิธีการกระจายตามระยะเวลาที่อาจครบกําหนด
สัญญาของผู้ถือกรมธรรม์ (เช่น การจ่ายผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม, การจ่ายเงินรายปี) สามารถแสดงให้เห็นโดย
ชัดเจนว่าความสามารถในการจ่ายหนี้ตามการประเมินไว้ระบบคุ้มครองการประกันภัยในปัจจุบันสามารถรับมือกับ
ความล้มเหลวของธุรกิจประกันภัยระดับชาติจํานวนมากได้พร้อมๆกัน
ถึงแม้กระนั้น หากเศรษฐกิจย่ําแย่ลงถึงจุดที่ “ใกล้ล่มสลาย” อย่างน้อยในทางทฤษฎี ก็มีความเป็นไปได้
ที่ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการจ่ า ยภาระหนี้ สิ นที่ ถึ ง กํ า หนดให้ แ ก่ ผู้เ อาประกั น ภั ยในช่ วงระยะเวลาปั จ จุ บั นอาจเกิ นกว่ า
สภาพคล่ อ งของระบบภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด เช่ น นี้ ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่
ผู้เอาประกันภัยอาจเป็นการกู้ยืมผ่านช่องทางปกติหรือพิเศษ โดยการนําเงินนําสิ่งที่ GA จะเก็บได้ในอนาคต
ที่ประเมินไว้ส่วนหนึ่งไปค้ําประกันการกู้ยืม และหากตั้งสมมติฐานว่าฐานการประเมินเบี้ยประกันทั่วประเทศของ
ระบบการรับประกันภัยนั้น จะอยู่ในระดับคงที่ในอีก 10 ปีข้างหน้า กระแสหลักทรัพย์ประกันภัยจากการกู้ยืมจะมี
จํานวนรวมอยู่ที่ 88 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หากสมมติฐานเป็นไปในอีกทางหนึ่งว่า การประเมินเบี้ยประกัน
ของปัจจุบันจะร่วงลงอีก 20 เปอร์เซ็นต์และจะไม่ฟื้นตัวอีกเลยในอีก 10 ปีข้างหน้า กระแสหลักทรัพย์ประกันจาก
การกู้ยืมจะมีจํานวนรวมอยู่ที่ 71 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
บทสรุป
ผู้เอาประกันภัยนั้นได้รับผลประโยชน์มาโดยตลอดในหลายทศวรรษที่ผ่านมา จากระบบที่แข็งแกร่งใน
การให้ความคุ้มครองความเสี่ยงจากการล้มละลายสมาคมคุ้มครองการประกันภัย ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ
ผ่าน NOLHGA ระบบคุ้มครองการประกันภัยนี้จึงมีประสานกัน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีความเพียบพร้อม
ด้วยเครื่องมือทั้งทางด้านกฎหมายและการเงิน ซึ่งส่งเสริมให้ระบบคุ้มครองการประกันภัยนี้สามารถดํารงอยู่ใน
สถานการณ์ของเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม แม้กระทั่งเหตุการณ์ “น้ําท่วม 1,000 ปี”
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ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประกันชีวิต ศักยภาพของระบบการรับประกันภัยในการใช้สอยสินทรัพย์ของ
บริษัทประกันภัยซึ่งล้มละลายร่วมกับการประเมินเก็บเงินนําส่งของ GA
การจัดสรรค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขขยายระยะจ่ายเป็นการจ่ายเมื่อถึงกําหนดชําระผลประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย และในการกู้ยืมโดยมีเงินที่คาดว่าจะได้รับจากเงินนําส่งเบี้ยในอนาคตของระบบ ทั้งหมดเป็นรากฐาน
ที่มั่นคงในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค
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