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- ร่าง - 
ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการแทรกแซงตามระบบสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้า 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning System : EWS) เป็นเครื่องมือหนึ่งใน

มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ (Preventive and corrective measure) ซ่ึงใช้ในการวิเคราะห์
ติดตามฐานะการเงินการดําเนินการของบริษัทประกันภัย โดยสามารถวิเคราะห์บริษัทในประเด็นต่างๆ ท่ีส่ง
สัญญาณกระทบต่อความม่ันคงของบริษัทประกันภัย ก่อนประเด็นปัญหานั้นจะลุกลามจนกระทบต่อฐานะทาง
การเงินของบริษัท ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ยังใช้ในการวางแผนเข้าตรวจสอบบริษัท เพ่ือจัดสรร
ทรัพยากรการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพตามประเด็นปัญหาท่ีส่งสัญญาณเตือนภัย 

ดังนั้น เพ่ือให้ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามีประสิทธิภาพสําหรับการวิเคราะห์ การ
กําหนดมาตรการแทรกแซงล่วงหน้า จึงได้ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
พร้อมท้ังได้ร่างค่ามาตรฐานสําหรับ EWS เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวิเคราะห์ 

 
2. อัตราส่วนทางการเงินและค่ามาตรฐานในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของบริษัทประกันวินาศภัย 

อัตราส่วนท่ีใช้เป็นเกณฑ์ ค่ามาตรฐาน 
1. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดํารงตามกฎหมาย >=140% 
2. ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของสํานักงานใหญ่ (ราคาบัญชีตามงบการเงิน) >=30 ล้านบาท 
3. อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง >=100% 
4. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกัน >=100% 
5. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (TCA) -10% <= R <= 50% 
6. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น >=0% 
7. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจประกันภัย
ต่อเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 

<=100% 

8. อัตราส่วนการประเมินราคาเบ้ียประกันภัยค้างรับ >=80% 
9. อัตราส่วนพัฒนาการสํารองสินไหมทดแทน 1 ปี -20% <= R <= 20% 
10.อัตราส่วนเบ้ียประกันภัยสุทธิต่อเงินกองทุน <=300% 
หมายเหตุ : 
• อัตราส่วนสภาพคล่อง จะพิจารณาเงินสํารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อควบคู่กับ 

หลังประกันภัยต่อ (สุทธ)ิ ในกรณีท่ีบริษัทมีสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ และอยู่ระหว่างการเรียก cash 
call จากบริษัทประกันต่อ 

• อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน ในกรณีท่ีการประมาณการ TCA รายเดือนมีความผันผวน 
อันเนื่องมาจากวิธีการประมาณการ จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนเดือนปัจจุบันเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนไตรมาสปัจจุบันเทียบกับไตรมาส 
เดียวกันของปีก่อน 
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• อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็น 
รายได้ สําหรับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด การคํานวณอัตราส่วน ให้ใช้เบ้ีย 
ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้บวกกับเงินสมทบ แทนการใช้เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้เพียงอย่างเดียว 

• อัตราส่วนพัฒนาการสํารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี ให้ใช้ข้อมูลจากตารางพัฒนาการค่าสินไหม 
ทดแทนท่ีเกิดข้ึน (ซ่ึงรวม IBNR ไว้แล้ว) ท่ีบริษัทจัดส่งให้สํานักงาน คปภ.  

• อัตราส่วนเบ้ียประกันภัยสุทธิต่อเงินกองทุนคํานวนโดยใช้ผลรวมของเบ้ียประกันภัยสุทธิย้อนหลัง 4 
ไตรมาสหารด้วยเงินกองทุน ณ ไตรมาสล่าสุด 
 

3. มาตรการแก้ไขปัญหาและการแทรกแซงตามระบบสญัญาณเตือนภัยลว่งหน้า 

การพิจารณาใช้มาตรการกํากับ/แทรกแซง มาตรการกํากับ/แทรกแซง 
ระดับ1  (Normal) : 
บริษัทต้องมีลักษณะการดําเนินงานครบทุกเง่ือนไข 
ดังนี้ 

- รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ  
- อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดํารง
ตามกฎหมาย (CAR) ไม่ต่ํากว่า 200%  
- จัดสรรสินทรัพย์เพียงพอต่อหนี้สินมาตรา 23 
และ 27/4  
- อัตราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรืออาจออกนอกเกณฑ์
มาตรฐานแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเพียงพอ
ของเงินกองทุนและการดําเนินการของบริษัท 
- ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 1-2  

 
1. วิเคราะห์บริษัทประกันภัยโดยใช้ข้อมูลจากรายงานท่ีบริษัท
จัดส่ง  

- ประเมินฐานะการเงินและการดําเนินงาน  
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  

2. ให้บริษัทจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีสํานักงาน 
คปภ. ร้องขอ เพ่ือการวิเคราะห์/ตรวจสอบในบางประเด็น 
3. ตรวจสอบแบบ Regular ณ ท่ีทําการของบริษัท  (ทุก 3-5 
ปี) และรวมถึงการติดตามประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบ 
(เฉพาะประเด็นสั่งการ) 
4. สัมภาษณ์ผู้บริหาร (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) / คณะกรรมการ
อิสระของบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ  

ระดับ 2 (Out-Patient) : 
บริษัทต้องมีลักษณะการดําเนินงานครบทุกเง่ือนไข 
ดังนี้  

- รายงานทางการเงินโดยรวมมีความน่าเชื่อถือ 
อาจมีข้อผิดพลาดแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินอย่างมีนัยสําคัญ  
- อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดํารง
ตามกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 140% (CAR) 
แต่ต่ํากว่า 200% 
- จัดสรรสินทรัพย์เพียงพอต่อหนี้สินมาตรา 23 
และ 27/4  
- อัตราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปี 

เพ่ิมจากระดับ 1 
1. ให้บริษัทจัดส่งบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
โดยชี้แจงสาเหตุของปัญหาและแนวโน้มของปัญหาท่ีพิจารณา
ส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุน  
2. ตรวจสอบแบบ Regular ณ ท่ีทําการของบริษัท (ทุก 3 ปี) 
และตรวจสอบติดตามการดําเนินการแก้ไขตามประเด็นท่ีเป็น
ข้อบกพร่อง 
3. สั่งการให้บริษัทตระหนักและ/หรือปรับปรุงประเด็นท่ีมีความ
เสี่ยงสูงหรือประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ีบริษัทพึงจัดให้มี
มาตรการป้องกันหรือแก้ไข 
4. สั่งการให้บริษัทรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงประเด็น
ท่ีเป็นข้อบกพร่อง 
5. แจ้งให้บริษัททราบเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยงท่ีบริษัทพึงจัด
ให้มีมาตรการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และอาจให้
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- ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 2-3 บริษัทจัดส่งแผนงานมาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา รวมถึง
รายงานความคืบหน้าของการดําเนินการตามแผนงาน ความถ่ีใน
การจัดส่งรายงานจะกําหนดตามเห็นสมควร  
6. ติดตามการดําเนินการตามแผนงานการแก้ไขของบริษัทจาก
รายงานท่ีบริษัทจัดส่ง (ถ้ามี) และ/หรือการตรวจสอบติดตาม 

ระดับ 3 (In-Patient) : 
บริษัทมีลักษณะการดําเนินงานเข้าข่ายข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังนี้ 

- รายงานทางการเงินขาดความน่าเชื่อถือ และ
พิจารณาส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน อย่างมี
นัยสําคัญ  
- อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดํารง
ตามกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 100% แต่
น้อยกว่า 140%  
- ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของสํานักงานใหญ่ 
(ราคาบัญชีตามงบการเงิน) น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท (ประกันชีวิต) / น้อยกว่า 30 ล้านบาท 
(ประกันวินาศภัย) 
- จัดสรรสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อหนี้สินมาตรา 
23 และ 27/4 
- อัตราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะสั้น (<1 
ปี) ประกอบกับบริษัทไม่มีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  
- ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 4-5  

 

เพ่ิมจากระดับ 2 
1. จัดบริษัทอยู่ในรายชื่อ “Watchlist”  
2. ให้บริษัทจัดส่งรายงานการดํารงเงินกองทุนแบบเต็มรูปแบบ
เป็นประจําทุกเดือน  
3. ให้บริษัทชี้แจงเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยง และ/หรือประเด็น
ปัญหา รวมถึงหารือเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปรับปรุง รวมท้ัง
ให้จัดส่งรายงานการคาดการณ์ผลกระทบและแนวโน้มของฐานะ
การเงินและเงินกองทุนของบริษัทในระยะ 0-3 ปี รวมถึงจัดทํา
รายงานผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress test) ตามท่ี
สํานักงาน คปภ. สั่งการ 
4. ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามแผนงานการแก้ไขของบริษัท และประเมินความเหมาะสม
ของแผนงานแก้ไข รวมถึงประเมินความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาของบริษัท เช่น ศักยภาพในการเพ่ิมทุน การแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับระบบข้อมูล ระบบบัญชี การคํานวณเงินสํารอง
ประกันภัย เป็นต้น 
๕. ให้บริษัทส่งแผนแก้ไขฐานะการเงินและการดําเนินงาน 
พร้อมระบุข้ันตอนและกรอบระยะเวลาการแก้ไขให้ชัดเจน 
6. แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เพ่ิมความเข้มงวดในการอนุมัติ/
อนุญาต  
7. พิจารณาเชิญผู้สอบบัญชีเป็นกรณีไป 
8. พิจารณาใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน เช่น การคํานวณสํารอง
ประกันภัย การประเมินราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 
9. พิจารณาสั่งการแก้ไขรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง  
10. พิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดจ้างการตรวจสอบพิเศษ 
(Special audit)  
11. พิจารณาเชิญคณะกรรมการอิสระของบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือกําชับให้กํากับดูแลและแก้ไข
ประเด็นข้อบกพร่อง 
12. ตรวจสอบแบบ Regular  ณ ท่ีทําการของบริษัท ทุกปี 
และตรวจสอบติดตามการดําเนินการแก้ไขตามประเด็นท่ีเป็น
ข้อบกพร่อง 
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ระดับ 4 (ICU) : 
บริษัทมีลักษณะการดําเนินงานเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้  

- อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดํารง
ตามกฎหมายตํ่ากว่า 100% หรือเป็นกรณีท่ี
เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง กําหนด
กรณีท่ีถือว่าบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยฯ มี
ฐานะหรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจ
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2557 
- ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 5 

 

เพ่ิมจากระดับ 3 
1. สั่งการให้บริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
ทราบถึงแนวทางการดําเนินการใช้มาตรการตามกฎหมาย หาก
บริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ดําเนินการตามมาตรา 27/5 และ 27/6 ห้ามบริษัทขยาย
ธุรกิจ กรณีท่ีบริษัทมีเงินกองทุนตํ่ากว่าท่ีกฎหมายกําหนด 
3. ดําเนินการตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2535 กรณีบริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยู่ใน
ลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือ
ประชาชน  
4. พิจารณาสั่งการให้บริษัทดําเนินการแก้ไขฐานะหรือการ
ดําเนินการมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 
5. พิจารณาดําเนินการตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 อาจพิจารณาสั่งเพิกถอน
กรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผู้
เป็นต้นเหตุให้บริษัท ฐานะหรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะท่ี
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน ตามมาตรา 53 ของ
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
6. พิจารณาเข้าควบคุมบริษัทประกันชีวิต มาตรา 55 
7. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมาตรา 
64 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต หรือมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
8. ดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
9. เข้าควบคุมและตรวจสอบฐานะการเงิน และการดําเนินตาม
แผนงานการแก้ไขของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 
ท้ังนี้ ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการกํากับท่ีพัฒนาปรับปรุง จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ี

สํานักงาน คปภ. ใช้ในการกํากับและติดตามฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย 
อย่างไรก็ตาม การพิจารณากําหนดมาตรการกํากับยังต้องคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ 
การเงินและการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ และการกําหนดมาตรการกํากับจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับ 
ประเด็นปัญหาเป็นรายกรณีไป 


