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FAQs 
หนังสือที่ 3213/ว. 508 และ 3213/ว. 509 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

เรื่อง การปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (EWS) 
และมาตรการแก้ไขปัญหาและการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 

 
คำถาม คำตอบ 

1. ที่มาของการปรับปรุงระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
(EWS) และมาตรการแก้ไข
ปัญหาและการแทรกแซงตาม
ระบบสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (Supervisory CAR)  
ที่ปรับปรุงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย  
พ.ศ. 2562 และสามารถกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที 
 

2. การปรับปรุงดังกล่าวคาดว่า
จะเริ่มใช้เมื่อไหร่ และสิ้นสุด
เมื่อใด 
 

การปรับปรุงดังกล่าวมีข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (Supervisory 
CAR) ณ ปัจจุบันที่ระดับ 120% (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยคาดว่าผลการ
ปรับปรุงดังกล่าวจะเริ่มใช้ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 
ทั้งนี้ ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (EWS) และมาตรการแก้ไขปัญหาและการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าจะมี
การปรับปรุงอีกครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุง Supervisory CAR ที่ระดับ 140% (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2565 เป็นต้นไป) 
 
 
 
 



2 

 

3. การปรับปรุงดังกล่าวมี
อะไรบ้าง 

1. ปรับค่ามาตรฐานของ CAR ในระบบ EWS จากเดิม 140% เป็น 120% 
 
2. ปรับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มบริษัทซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงตามระดับ CAR จากเดิม 4 กลุ่ม เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 

ของเดิม  ปรับใหม่ 

กลุ่ม ระดับ CAR  กลุ่ม ระดับ CAR 

1 (Normal) CAR ≥ 180%  1 (Normal) CAR ≥ 180% 

2 (Normal with negative trend) 140% ≤ CAR < 180%  2 (Normal with negative trend) 140% ≤ CAR < 180% 

3 (In-Patient) 100% ≤ CAR < 140% 
 3 (Watch) 120% ≤ CAR < 140% 

 4 (Priority watch) 100% ≤ CAR < 120% 

4 (ICU) CAR < 100%  5 (Serious) CAR < 100% 
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3. ปรับมาตรการกำกับดูแลโดยเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบเดิมสามารถสรุปได้ (รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงในตารางตาม
เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ของเดิม  ปรับใหม่ 

กลุ่ม มาตรการกำกับ
ดูแล 

 กลุ่ม มาตรการกำกับดูแล 

1 (Normal) ตามเอกสารแนบ  1 (Normal) คงเดิม (เหมือนกลุ่ม 1 เดิม) 

2 (Normal with 
negative trend) 

ตามเอกสารแนบ  2 (Normal with 
negative trend) 

คงเดิม (เหมือนกลุ่ม 2 เดิม) 

3 (In-Patient) ตามเอกสารแนบ 

 3 (Watch) คงเดิม (เหมือนกลุ่ม 3 เดิม) 

ปรับปรุงเฉพาะในส่วนของ 
- เปลี่ยนจากการให้บริษัทส่งแผนแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานฯ เป็นให้บริษัท
ส่งแผนการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกจิของบริษัท พร้อมระบุขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาการแก้ไขให้ชัดเจน 
 

 4 (Priority 
watch) 

เพิ่มจากกลุ่ม 3 โดย 
- ให้บริษัทส่งแผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน พร้อมระบุขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาการแก้ไขให้ชัดเจน และนำส่งให้กับสำนกังาน คปภ. ภายใน 10 วันนับ
จากวันที่บริษัทได้รับแจ้ง 
 

4 (ICU) ตามเอกสารแนบ  5 (Serious) คงเดิม (เหมือนกลุ่ม 4 เดิม) 
 



4 

 

คำถาม คำตอบ 
4. เหตุใดกลุ่ม 3 (Watch) 
ตามท่ีปรับใหม่ ซึ่งหาก
พิจารณาจากระดับ CAR จะอยู่
ในช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ 
120% แต่น้อยกว่า 140% 
ยังคงกำหนดมาตรการกำกับ
ดูแลให้บริษัทจัดส่งรายงานการ
ดำรงเงินกองทุนแบบเต็ม
รูปแบบเป็นประจำทุกเดือน 

เพ่ือให้บริษัทสามารถติดตามผลการปรับปรุงระดับเงินกองทุนของบริษัทและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ภายหลังจาก
การปรับปรุงประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของของบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 ได้เปลี่ยนผู้รับรองรายงานการดำรงเงินกองทุนแบบเต็มรูปแบบที่นำส่งให้ 
นายทะเบียนเป็นประจำทุกเดือน จากเดิมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็น
รับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายงานโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้จัดการสาขาของบริษัท แล้วแต่กรณี ดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนแบบเต็มรูปแบบที่นำส่งให้ 
นายทะเบียนเป็นประจำทุกเดือน  

5. แผนการพัฒนาระบบการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ระบุใน
มาตรการกำกับดูแลในกลุ่ม 3 
(Watch) ตามที่ปรับใหม่ ควรมี
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง 
 

รายะเอียดของแผนการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทควรให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของโครงสร้าง
และการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยควรมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
 (1) ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 (2) แผนการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยแผนระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) พร้อมระบุขั้นตอน
และกรอบระยะเวลาดำเนินการ โดยแผนดังกล่าวควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการขยายงาน ประมาณการอัตรา 
การเจริญเติบโตของบริษัท แผนการรองรับการขยายงานของบริษัท ช่องทางการจำหน่าย ประเภทผลิตภัณฑ์ การลงทุน  
การประกันภัยต่อ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk 
Management: ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: 
ORSA) ให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะการเงินและเงินกองทุนที่มั่นคง* 
          (3) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจ (กรณีที่แผนของบริษัทเก่ียวข้องกับฐานะการเงินและผล
การดำเนินงาน บริษัทต้องประมาณการผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ เบี้ยประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย CAR Loss ratio 
Expense ratio ROE ROI เปน็รายไตรมาสในช่วงระยะเวลา 24 เดือนข้างหน้าเป็นอย่างน้อย นับจากวันที่นำส่ง) 
 (4) แผนการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำส่งให้สำนักงาน คปภ. 

*ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกำกับการบรหิารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสีย่ง
และความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2562 
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คำถาม คำตอบ 
6. แผนปรับปรุงฐานะการเงิน
และการดำเนินงานที่ระบุใน
มาตรการกำกับดูแลในกลุ่ม 4 
(Priority watch) ตามที่ปรับ
ใหม่ ควรมีเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องใดบ้าง 
 

รายะเอียดของแผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทควรให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของ
โครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยควรมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
 (1) ขั้นตอนการปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระดับของเงินกองทุนสูงกว่าระดับ Supervisory CAR  
อาท ิการเพ่ิมทุน(ระบุที่มาของแหล่งเงินทุนให้ชัดเจน) การสร้างกำไรจากการรับประกันภัย 
 (2) ระดับของเงินกองทุนที่บริษัทคาดว่าจะดำรงในแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าเป็นอย่างน้อย  
นับจากวันที่นำส่ง) 
 (3) กรอบระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าเป็นอย่างน้อย นับจากวันที่นำส่ง 
 (4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผน 
 (5) แผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำส่งให้สำนักงาน คปภ. 
ทั้งนี้ ในช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน หากบริษัทมรีะดับของเงินกองทุน 
ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 
 

7. นอกจากการปรับหลักเกณฑ์
การจัดกลุ่มบริษัทโดยพิจารณา
จากค่า CAR แล้ว หลักเกณฑ์
อ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
 

การปรับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มบริษัทในครั้งนี้เป็นการปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับ Supervisory CAR ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
การจัดกลุ่มบริษัทและการพิจารณากำหนดมาตรการกำกับดูแลยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ อัตราส่วน EWS ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับประเด็นปัญหาเป็นรายกรณีไป 
 
 

8. สามารถ download 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงดังกล่าวได้จากท่ีใด 
 

สามารถ download ได้ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/public-hearing 
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คำถาม คำตอบ 
9. สามารถแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงดังกล่าวได้ที่ใด 
 

สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกล่าวได้ที่ https://forms.gle/mdg1vo5BsaEef1ib8  
ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
 

 

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 

1.นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร  โทร 02-515-3995-9 ต่อ 6410  E-mail: chatchawanc@oic.or.th 

2.นางสาวกนิษฐา ฉลองมณีรัตน์  โทร 02-515-3995-9 ต่อ 6405  E-mail: kanitthac@oic.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/mdg1vo5BsaEef1ib8
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ของเดิม ของเดิม   ปรับใหม่ ปรับใหม่ 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 
 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

ระดับ1  (Normal) :   
 

ระดับ1  (Normal) :  (คงเดิม) (คงเดิม) 

บริษัทต้องมีลักษณะการดำเนินงานครบ
ทุกเงื่อนไข ดังนี ้

1. วิเคราะห์บริษัทประกันภัยโดยใช้ข้อมูลจากรายงานท่ี
บริษัทจัดส่ง  

 
บริษัทต้องมีลักษณะการดำเนินงานครบ
ทุกเงื่อนไข ดังนี ้

1. วิเคราะห์บริษัทประกันภัยโดยใช้ข้อมูลจากรายงานท่ี
บริษัทจัดส่ง  

1. รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ  - ประเมินฐานะการเงินและการดำเนินงาน  
 

1. รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ  - ประเมินฐานะการเงินและการดำเนินงาน  

2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมาย (CAR) ไมต่่ำกว่า 
180%  

- ตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมาย  
 

2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมาย (CAR) ไมต่่ำกว่า 
180%  

- ตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมาย  

3. จัดสรรสินทรัพย์เพียงพอต่อหนีส้ิน
มาตรา 23 และ 27/4  

2. ให้บริษัทจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักงาน 
คปภ. ร้องขอ เพื่อการวิเคราะห/์ตรวจสอบในบางประเด็น 

 
3. จัดสรรสินทรัพย์เพียงพอต่อหนีส้ิน
มาตรา 23 และ 27/4  

2. ให้บริษัทจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักงาน 
คปภ. ร้องขอ เพื่อการวิเคราะห/์ตรวจสอบในบางประเด็น 

4. อัตราส่วนในระบบสญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน หรอือาจ
ออกนอกเกณฑ์มาตรฐานแตไ่มส่่งผล
กระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
และการดำเนินการของบริษัท 

3. ตรวจสอบแบบ Regular ณ ที่ทำการของบริษัท  (ทุก 3-5 ปี) 
และรวมถึงการติดตามประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ 
(เฉพาะประเด็นสั่งการ) 

 
4. อัตราส่วนในระบบสญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน หรอือาจ
ออกนอกเกณฑ์มาตรฐานแตไ่มส่่งผล
กระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน
และการดำเนินการของบริษัท 

3. ตรวจสอบแบบ Regular ณ ที่ทำการของบริษัท  (ทุก 3-5 ปี) 
และรวมถึงการติดตามประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ 
(เฉพาะประเด็นสั่งการ) 

5. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) 
ระดับ 1-3 และความสามารถในการ
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ตรวจสอบ 

4. สัมภาษณ์ผู้บริหาร / กรรมการอิสระของบริษัท / 
คณะกรรมการตรวจสอบ (อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง)  

 
5. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) ระดับ 
1-3 และความสามารถในการแกไ้ข
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ 

4. สัมภาษณ์ผู้บริหาร / กรรมการอิสระของบริษัท / 
คณะกรรมการตรวจสอบ (อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง)  

  
 
  

        

ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มบริษัทและมาตรการกำกับดูแลในรูปแบบเดิม เอกสารแนบ 
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ของเดิม ของเดิม   ปรับใหม่ ปรับใหม่ 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 
 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

ระดับ 2 (Normal with negative 
trend) : 

เพ่ิมจากระดับ 1   ระดับ 2 (Normal with negative 
trend) :  
(คงเดิม) 

เพ่ิมจากระดับ 1 (คงเดิม) 

บริษัทต้องมีลักษณะการดำเนินงาน
ครบทุกเงื่อนไข ดังนี้  

1. ให้บริษัทจัดส่งบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย
บริหาร โดยช้ีแจงสาเหตุของปัญหาและแนวโนม้ของปัญหาที่
พิจารณาส่งผลกระทบต่อฐานะเงนิกองทุน  

 
บริษัทต้องมีลักษณะการดำเนินงานครบ
ทุกเง่ือนไข ดังนี้  

1. ให้บริษัทจัดส่งบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย
บริหาร โดยช้ีแจงสาเหตุของปัญหาและแนวโนม้ของปัญหาที่
พิจารณาส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุน  

1. รายงานทางการเงินโดยรวมมคีวาม
น่าเชื่อถือ อาจมีข้อผิดพลาดแต่ไมส่่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ  

2. ตรวจสอบแบบ Regular ณ ที่ทำการของบริษัท (ทุก 3 ปี) 
และตรวจสอบติดตามการดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่อง 

 
1. รายงานทางการเงินโดยรวมมคีวาม
น่าเชื่อถือ อาจมีข้อผิดพลาดแต่ไมส่่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ  

2. ตรวจสอบแบบ Regular ณ ที่ทำการของบริษัท (ทุก 3 ปี) 
และตรวจสอบติดตามการดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่อง 

    
 

    

  3. แจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับประเด็นความเสีย่งท่ีบริษัทพึง
จัดให้มีมาตรการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และอาจ
ให้บริษัทจัดส่งแผนงานมาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา 
รวมถึงรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงาน 
ความถี่ในการจัดส่งรายงานจะกำหนดตามเห็นสมควร  

 
  3. แจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับประเด็นความเสีย่งท่ีบริษัทพึง

จัดให้มีมาตรการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และอาจ
ให้บริษัทจัดส่งแผนงานมาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา 
รวมถึงรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงาน 
ความถี่ในการจัดส่งรายงานจะกำหนดตามเห็นสมควร  

2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมายมากกว่าหรอื
เท่ากับ 140% (CAR) แต่ต่ำกว่า 180% 

4. สั่งการให้บริษัทตระหนักและ/หรือปรับปรุงประเด็นที่มี
ความเสีย่งสูงหรือประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่บริษัทพึงจัดให้
มีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข พร้อมท้ังให้บริษทัรายงาน
ความคืบหน้าในการปรับปรุงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 

 
2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมายมากกว่าหรอืเท่ากับ 
140% (CAR) แต่ต่ำกว่า 180% 

4. สั่งการให้บริษัทตระหนักและ/หรือปรับปรุงประเด็นที่มี
ความเสีย่งสูงหรือประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่บริษัทพึงจัดให้
มีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข พร้อมท้ังให้บริษัทรายงาน
ความคืบหน้าในการปรับปรุงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 

3. จัดสรรสินทรัพย์เพียงพอต่อหนีส้ิน
มาตรา 23 และ 27/4  

5. ติดตามการดำเนินการตามแผนงานการแก้ไขของบริษัท
จากรายงานท่ีบริษัทจดัส่ง (ถ้ามี) และ/หรือการตรวจสอบ
ติดตาม 

 
3. จัดสรรสินทรัพย์เพียงพอต่อหนีส้ิน
มาตรา 23 และ 27/4  

5. ติดตามการดำเนินการตามแผนงานการแก้ไขของบริษัท
จากรายงานท่ีบริษัทจดัส่ง (ถ้ามี) และ/หรือการตรวจสอบ
ติดตาม 
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ของเดิม ของเดิม   ปรับใหม่ ปรับใหม่ 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 
 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

4. อัตราส่วนในระบบสญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และ
อาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระยะ 1-3 ปี 

  
 

4. อัตราส่วนในระบบสญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และ
อาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระยะ 1-3 ปี 

  

5. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) 
ระดับ 3-4 และความสามารถในการ
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ตรวจสอบ 
  

    5. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) ระดับ 
3-4 และความสามารถในการแกไ้ข
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ  

  

ระดับ 3 (In-Patient) : เพ่ิมจากระดับ 2   ระดับ 3 (Watch) : (คงเดิม ปรับเฉพาะ 
CAR) 

เพ่ิมจากระดับ 2 (คงเดิม ปรับปรงุเฉพาะบางส่วน) 

บริษัทมีลักษณะการดำเนินงานเข้าข่าย
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

1. จัดบริษัทอยู่ในรายชื่อ “Watchlist”  
 

บริษัทมีลักษณะการดำเนินงานเข้าข่าย
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

1. จัดบริษัทอยู่ในรายชื่อ “Watchlist”  

1. รายงานทางการเงินขาดความ
น่าเชื่อถือ และพิจารณาส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิน อย่างมีนัยสำคญั  

2. ให้บริษัทจัดส่งรายงานการดำรงเงินกองทุนแบบเต็ม
รูปแบบเป็นประจำทุกเดือน  

 
1. รายงานทางการเงินขาดความนา่เชื่อถือ 
และพิจารณาส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน อย่างมีนัยสำคัญ  

2. ให้บริษัทจัดส่งรายงานการดำรงเงินกองทุนแบบเต็ม
รูปแบบเป็นประจำทุกเดือน  

2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมายมากกว่าหรอื
เท่ากับ 100% แต่น้อยกว่า 140%  

3. ให้บริษัทช้ีแจงเกี่ยวกับประเด็นความเสีย่ง และ/หรือ
ประเด็นปัญหา รวมถึงหารือเกีย่วกับแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง รวมทั้งให้จัดส่งรายงานการคาดการณผ์ลกระทบ
และแนวโนม้ของฐานะการเงินและเงินกองทุนของบริษัทใน
ระยะ 0-3 ปี รวมถึงจัดทำรายงานผลการทดสอบสภาวะ
วิกฤต (Stress test) ตามทีส่ำนักงาน คปภ. สั่งการ 

 
2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมายมากกว่าหรอืเท่ากับ 
120% แต่น้อยกว่า 140%  

3. ให้บริษัทช้ีแจงเกี่ยวกับประเด็นความเสีย่ง และ/หรือ
ประเด็นปัญหา รวมถึงหารือเกีย่วกับแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง รวมทั้งให้จัดส่งรายงานการคาดการณผ์ลกระทบ
และแนวโนม้ของฐานะการเงินและเงินกองทุนของบริษัทใน
ระยะ 0-3 ปี รวมถึงจัดทำรายงานผลการทดสอบสภาวะ
วิกฤต (Stress test) ตามทีส่ำนักงาน คปภ. สั่งการ 
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ของเดิม ของเดิม   ปรับใหม่ ปรับใหม่ 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 
 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

3. จัดสรรสินทรัพย์ไมเ่พียงพอต่อหน้ีสิน
มาตรา 23 และ 27/4 

4. ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
ดำเนินการตามแผนงานการแกไ้ขของบริษัท และประเมิน
ความเหมาะสมของแผนงานแก้ไข รวมถึงประเมิน
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของบริษัท เช่น ศักยภาพ
ในการเพิ่มทุน การแก้ไขปญัหาเกีย่วกับระบบข้อมลู ระบบ
บัญชี การคำนวณเงินสำรองประกนัภัย เป็นต้น 

 
3. จัดสรรสินทรัพย์ไมเ่พียงพอต่อหน้ีสิน
มาตรา 23 และ 27/4 

4. ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
ดำเนินการตามแผนงานการแกไ้ขของบริษัท และประเมิน
ความเหมาะสมของแผนงานแก้ไข รวมถึงประเมิน
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของบริษัท เช่น ศักยภาพ
ในการเพิ่มทุน การแก้ไขปญัหาเกีย่วกับระบบข้อมลู ระบบ
บัญชี การคำนวณเงินสำรองประกนัภัย เป็นต้น 

4. อัตราส่วนในระบบสญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และ
อาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระยะสั้น (<1 ปี) ประกอบ
กับบริษัทไม่มศีักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

5. ให้บริษัทส่งแผนแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงาน 
พร้อมระบุขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการแกไ้ขให้ชัดเจน 

 
4. อัตราส่วนในระบบสญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และ
อาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระยะสั้น (<1 ปี) ประกอบ
กับบริษัทไม่มศีักยภาพในการแก้ไขปัญหา
ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

5. ให้บริษัทส่งแผนแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงาน 
พร้อมระบุขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการแกไ้ขให้ชัดเจน 
ให้บริษัทส่งแผนการพัฒนาระบบการดำเนินธรุกิจของบริษัท 
พร้อมระบุขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการแกไ้ขให้ชัดเจน 

5. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) 
ระดับ 4-5 และความสามารถในการ
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ตรวจสอบ 

6. พิจารณาเพิม่ความเขม้งวดในการอนุมัต/ิอนุญาต เช่น 
การอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย 

 
5. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) ระดับ 
4-5 และความสามารถในการแกไ้ข
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ 

6. พิจารณาเพิม่ความเขม้งวดในการอนุมัต/ิอนุญาต เช่น 
การอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย 

 
7. พิจารณาเชิญผูส้อบบัญชีเป็นกรณไีป 

 
 7. พิจารณาเชิญผูส้อบบัญชีเป็นกรณไีป 

  8. พิจารณาใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน เช่น การคำนวณสำรอง
ประกันภัย การประเมินราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 

 
  8. พิจารณาใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการตรวจสอบความ

ถูกต้องของรายงานทางการเงิน เช่น การคำนวณสำรอง
ประกันภัย การประเมินราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 

  9. พิจารณาสั่งการแก้ไขรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง  
 

  9. พิจารณาสั่งการแก้ไขรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง  
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ของเดิม ของเดิม   ปรับใหม่ ปรับใหม่ 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 
 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

  10. พิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดจา้งการตรวจสอบพิเศษ 
(Special audit)  

 
  10. พิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดจา้งการตรวจสอบพิเศษ 

(Special audit)  
  11. พิจารณาเชิญกรรมการอิสระของบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อกำชับให้กำกับดูแลและแก้ไขประเด็น
ข้อบกพร่อง 

 
  11. พิจารณาเชิญกรรมการอิสระของบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อกำชับให้กำกับดูแลและแก้ไขประเด็น
ข้อบกพร่อง 

  12. ตรวจสอบแบบ Regular  ณ ท่ีทำการของบริษัท ทุกปี 
และตรวจสอบติดตามการดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    12. ตรวจสอบแบบ Regular  ณ ท่ีทำการของบริษัท ทุกปี 
และตรวจสอบติดตามการดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่อง 
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ของเดิม ของเดิม   ปรับใหม่ ปรับใหม่ 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 
 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

    ระดับ 4 (Priority watch) : (คงเดิม 
ปรับเฉพาะ CAR) 

เพ่ิมจากระดับ 3 (ปรับเพิ่มเตมิ) 

  
 

บริษัทมีลักษณะการดำเนินงานเข้าข่าย
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

ให้บริษัทส่งแผนปรบัปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน 
พร้อมระบุขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการแกไ้ขให้ชัดเจน 
และนำส่งให้กับสำนักงาน คปภ. ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ี
บริษัทไดร้ับแจ้ง 

  
 

1. รายงานทางการเงินขาดความนา่เชื่อถือ 
และพิจารณาส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน อย่างมีนัยสำคัญ 
2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมายมากกว่าหรอืเท่ากับ 
100% แต่น้อยกว่า 120% 
3. จัดสรรสินทรัพย์ไมเ่พียงพอต่อหน้ีสิน
มาตรา 23 และ 27/4 

  

  
 

4. อัตราส่วนในระบบสญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และ
อาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของ
เงินกองทุนในระยะสั้น (<1 ปี) ประกอบ
กับบริษัทไม่มศีักยภาพในการแก้ไขปัญหา
ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

  

  
 

5. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) ระดับ 
4-5 และความสามารถในการแกไ้ข
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ 
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ของเดิม ของเดิม   ปรับใหม่ ปรับใหม่ 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 
 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

ระดับ 4 (ICU) : เพิ่มจากระดับ 3   ระดับ 5 (Serious) : (คงเดิม) เพิ่มจากระดับ 4 (คงเดิม เหมือนกลุ่ม 4 เดิม) 

บริษัทมีลักษณะการดำเนินงานเขา้ข่าย
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้ 

1. สั่งการให้บริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
ทราบถึงแนวทางการดำเนินการใช้มาตรการตามกฎหมาย 
หากบริษัทไมส่ามารถแก้ไขปญัหาได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

 
บริษัทมีลักษณะการดำเนินงานเขา้ข่ายข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังนี ้ 

1. สั่งการให้บริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
ทราบถึงแนวทางการดำเนินการใช้มาตรการตามกฎหมาย 
หากบริษัทไมส่ามารถแก้ไขปญัหาได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมายต่ำกว่า 100% 
หรือเป็นกรณีที่เป็นไปตามประกาศนาย
ทะเบียนเรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่าบริษัท
ประกันชีวิต/วินาศภัยฯ มีฐานะหรอืการ
ดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2557 

2. ดำเนินการตามมาตรา 27/5 และ 27/6 ห้ามบริษัทขยาย
ธุรกิจ กรณีที่บริษัทมีเงินกองทุนต่ำกว่าท่ีกฎหมายกำหนด 

 
1. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่
ต้องดำรงตามกฎหมายต่ำกว่า 100% หรือ
เป็นกรณีทีเ่ป็นไปตามประกาศนาย
ทะเบียนเรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่าบริษัท
ประกันชีวิต/วินาศภัยฯ มีฐานะหรอืการ
ดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2557 

2. ดำเนินการตามมาตรา 27/5 และ 27/6 ห้ามบริษัทขยาย
ธุรกิจ กรณีที่บริษัทมีเงินกองทุนต่ำกว่าท่ีกฎหมายกำหนด 

2. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) 
ระดับ 5 

3. ดำเนินการตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 กรณีบริษัทมีฐานะหรือการ
ดำเนินการอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้
เอาประกันภัยหรือประชาชน  

 
2. ระดับความเสีย่งสุทธิ (Net Risk) ระดับ 
5 

3. ดำเนินการตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 กรณีบริษัทมีฐานะหรือการ
ดำเนินการอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้
เอาประกันภัยหรือประชาชน  

  4. พิจารณาสั่งการให้บริษัทดำเนนิการแก้ไขฐานะหรือการ
ดำเนินการมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 

 
  4. พิจารณาสั่งการให้บริษัทดำเนนิการแก้ไขฐานะหรือการ

ดำเนินการมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 
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ของเดิม ของเดิม   ปรับใหม่ ปรับใหม่ 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 
 

การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/
แทรกแซง 

มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

  5. พิจารณาดำเนินการตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 อาจพิจารณา
สั่งเพิกถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทผู้เป็นต้นเหตใุห้บริษัท ฐานะหรือการ
ดำเนินการอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้
เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือไม่ปฏิบตัิตามคำสั่งของ
นายทะเบียน ตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 

 
  5. พิจารณาดำเนินการตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 อาจพิจารณา
สั่งเพิกถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทผู้เป็นต้นเหตใุห้บริษัท ฐานะหรือการ
ดำเนินการอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้
เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือไม่ปฏิบตัิตามคำสั่งของ
นายทะเบียน ตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 

  6. พิจารณาเข้าควบคุมบริษัทประกันชีวิต มาตรา 55 
 

  6. พิจารณาเข้าควบคุมบริษัทประกันชีวิต มาตรา 55 

  7. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภยั ตามมาตรา 
64 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวติ หรือมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

 
  7. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภยั ตามมาตรา 

64 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวติ หรือมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

  8. ดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  8. ดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  9. เข้าควบคุมและตรวจสอบฐานะการเงิน และการดำเนิน
ตามแผนงานการแก้ไขของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

    9. เข้าควบคุมและตรวจสอบฐานะการเงิน และการดำเนิน
ตามแผนงานการแก้ไขของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

 


