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ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการแก้ไขปัญหาและการแทรกแซง 
ตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า พ.ศ.2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) เป็นเครื่องมือหนึ่งใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ (Preventive and corrective measure) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์
ติดตามฐานะการเงินการดำเนินการของบริษัทประกันภัย โดยสามารถวิเคราะห์บริษัทในประเด็นต่างๆ ที่ส่ง
สัญญาณกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทประกันภัย ก่อนประเด็นปัญหานั้นจะลุกลามจนกระทบต่อฐานะทาง
การเงินของบริษัท นอกจากนี้ ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ายังถูกนำมาใช้ในการวางแผนเข้าตรวจสอบ
บริษัท เพ่ือจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพตามประเด็นปัญหาที่ส่งสัญญาณเตือนภัย 

   ดังนั้น เพ่ือให้ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์และการ
กำหนดมาตรการแทรกแซงล่วงหน้า จึงได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (Supervisory CAR) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผลจากการปรับปรุงดังกล่าวจะ
ถูกนำมาใช้โดยอ้างอิงตามกรอบระยะเวลาของการปรับเปลี่ยน Supervisory CAR ตามประกาศข้างต้น 

2. อัตราส่วนทางการเงินและค่ามาตรฐานในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของบริษัทประกันวินาศภัย 

อัตราส่วนที่ใช้เป็นเกณฑ์ ค่ามาตรฐาน 
1. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย >=120% 
2. ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของสำนักงานใหญ่ (ราคาบัญชีตามงบการเงิน) >=30 ล้านบาท 
3. อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง >=100% 
4. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกัน >=100% 
5. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (TCA) -10% <= R <= 50% 
6. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น >=0% 
7. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจประกันภัย
ต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 

<=100% 

8. อัตราส่วนการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ >=80% 
9. อัตราส่วนพัฒนาการสำรองสินไหมทดแทน 1 ปี -20% <= R <= 20% 
10.อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยสุทธิต่อเงินกองทุน <=300% 
 
 
 

-ร่าง- ประกันวินาศภัย 
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หมายเหตุ : 
• อัตราส่วนสภาพคล่อง จะพิจารณาเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อควบคู่กับ 

หลังประกันภัยต่อ (สุทธิ) ในกรณีท่ีบริษัทมีสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ และอยู่ระหว่างการเรียก cash call จาก
บริษัทประกันต่อ 
• อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน ในกรณีที่การประมาณการ TCA รายเดือนมีความผันผวน

อันเนื่องมาจากวิธีการประมาณการ จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนเดือนปัจจุบันเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนไตรมาสปัจจุบันเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
• อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น

รายได้ สำหรับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด การคำนวณอัตราส่วน ให้ใช้เบี้ยประกันภัยที่ถือ
เป็นรายได้บวกกับเงินสมทบ แทนการใช้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพียงอย่างเดียว 
• อัตราส่วนพัฒนาการสำรองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี ให้ใช้ข้อมูลจากตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน 

ที่เกิดขึ้น (ซึ่งรวม IBNR ไว้แล้ว) ที่บริษัทจัดส่งให้สำนักงาน คปภ. 
• อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยสุทธิต่อเงินกองทุนคำนวนโดยใช้ผลรวมของเบี้ยประกันภัยสุทธิย้อนหลัง  

4 ไตรมาสหารด้วยเงินกองทุน ณ ไตรมาสล่าสุด 
 

3. มาตรการแกไ้ขปัญหาและการแทรกแซงตามระบบสญัญาณเตือนภัยลว่งหน้า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ทั้งในด้านของ

ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการลงทุน ดังนั้น เพ่ือให้การกำกับดูแลบริษัทประกันภัยมีความ
เข้มแข็งและครอบคลุมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปและความซับซ้อนของบริษัท
ประกันภัยที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งทาง
การเงิน ดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล  สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการกำกับ โดยระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการกำกับท่ีพัฒนาปรับปรุง 
เป็นแนวทางหนึ่งที่สำนักงาน คปภ. ใช้ในการกำกับและติดตามฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท
ประกันภัย อย่างไรก็ตาม การพิจารณากำหนดมาตรการกำกับยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ และการกำหนดมาตรการกำกับจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับประเด็นปัญหาเป็นรายกรณีไป 

 
การพิจารณาใช้มาตรการกำกับ/แทรกแซง มาตรการกำกับ/แทรกแซง 

กลุ่ม 1 (Normal) : 
บริษัทต้องมีลักษณะการดำเนินงานครบทุกเง่ือนไข 
ดังนี้ 

1. รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ  
2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงตามกฎหมาย (CAR) ไม่ต่ำกว่า 180%  
3. จัดสรรสินทรัพย์เพียงพอต่อหนี้สินมาตรา 23 
และ 27/4  
4. อัตราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

 
1. วิเคราะห์บริษัทประกันภัยโดยใช้ข้อมูลจากรายงานที่บริษัท
จัดส่ง  

- ประเมินฐานะการเงินและการดำเนินงาน  
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  

2. ให้บริษัทจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีสำนักงาน 
คปภ. ร้องขอ เพ่ือการวิเคราะห์/ตรวจสอบในบางประเด็น 
3. ตรวจสอบแบบ Regular ณ ที่ทำการของบริษัท  (ทุก 3-5 ป)ี 
และรวมถึงการติดตามประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ (เฉพาะ
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อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรืออาจออกนอกเกณฑ์
มาตรฐานแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเพียงพอ
ของเงินกองทุนและการดำเนินการของบริษัท 
 
5. ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 1-3 
และความสามารถในการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
จากการตรวจสอบ 
 

ประเด็นสั่งการ) 
4. สัมภาษณ์ผู้บริหาร / กรรมการอิสระของบริษัท / 
คณะกรรมการตรวจสอบ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)  

กลุ่ม 2 (Normal with negative trend) : 
บริษัทต้องมีลักษณะการดำเนินงานครบทุกเงื่อนไข 
ดังนี้  

1. รายงานทางการเงินโดยรวมมีความน่าเชื่อถือ 
อาจมีข้อผิดพลาดแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินอย่างมีนัยสำคัญ  
 
 
2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงตามกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 140% 
(CAR) แต่ต่ำกว่า 180% 
3. จัดสรรสินทรัพย์เพียงพอต่อหนี้สินมาตรา 23 
และ 27/4  
4. อัตราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปี 
5. ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 3-4 
และความสามารถในการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
จากการตรวจสอบ 
  

เพิ่มจากกลุ่ม 1 
1. ให้บริษัทจัดส่งบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
โดยชี้แจงสาเหตุของปัญหาและแนวโน้มของปัญหาที่พิจารณา
ส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุน  
2. ตรวจสอบแบบ Regular ณ ที่ทำการของบริษัท (ทุก 3 ปี) 
และตรวจสอบติดตามการดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง 
 
3. แจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่บริษัทพึงจัด
ให้มีมาตรการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และอาจให้
บริษัทจัดส่งแผนงานมาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา รวมถึง
รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงาน ความถ่ีใน
การจัดส่งรายงานจะกำหนดตามเห็นสมควร  
4. สั่งการให้บริษัทตระหนักและ/หรือปรับปรุงประเด็นที่มีความ
เสี่ยงสูงหรือประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่บริษัทพึงจัดให้มี
มาตรการป้องกันหรือแก้ไข พร้อมทั้งให้บริษัทรายงานความ
คืบหน้าในการปรับปรุงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
5. ติดตามการดำเนินการตามแผนงานการแก้ไขของบริษัทจาก
รายงานที่บริษัทจัดส่ง (ถ้าม)ี และ/หรือการตรวจสอบติดตาม 

กลุ่ม 3 (Watch) : 
บริษัทมีลักษณะการดำเนินงานเข้าข่ายข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังนี้ 

1. รายงานทางการเงินขาดความน่าเชื่อถือ และ
พิจารณาส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน อย่างมี
นัยสำคัญ  
2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงตามกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 120% 
แต่น้อยกว่า 140%  
3. จัดสรรสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อหนี้สินมาตรา 

เพิ่มจากกลุ่ม 2 
1. จัดบริษัทอยู่ในรายชื่อ “Watchlist”  
2. ให้บริษัทจัดส่งรายงานการดำรงเงินกองทุนแบบเต็มรูปแบบ
เป็นประจำทุกเดือน 
3. ให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง และ/หรือประเด็น
ปัญหา รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้ง
ให้จัดส่งรายงานการคาดการณ์ผลกระทบและแนวโน้มของฐานะ
การเงินและเงินกองทุนของบริษัทในระยะ 0-3 ปี รวมถึงจัดทำ
รายงานผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress test) ตามท่ี
สำนักงาน คปภ. สั่งการ 
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23 และ 27/4 
4. อัตราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะสั้น (<1 ปี) 
ประกอบกับบริษัทไม่มีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
5. ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 4-5 
และความสามารถในการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
จากการตรวจสอบ  

 

4. ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการดำเนินการ
ตามแผนงานการแก้ไขของบริษัท และประเมินความเหมาะสม
ของแผนงานแก้ไข รวมถึงประเมินความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาของบริษัท เช่น ศักยภาพในการเพิ่มทุน การแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับระบบข้อมูล ระบบบัญชี การคำนวณเงินสำรอง
ประกันภัย เป็นต้น 
๕. ให้บริษัทส่งแผนการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
พร้อมระบุขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการแก้ไขให้ชัดเจน 
6. พิจารณาเพ่ิมความเข้มงวดในการอนุมัติ/อนุญาต เช่น  
การอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย 
7. พิจารณาเชิญผู้สอบบัญชีเป็นกรณีไป 
8. พิจารณาใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน เช่น การคำนวณสำรอง
ประกันภัย การประเมินราคาสินทรัพย์ เป็นต้น 
9. พิจารณาสั่งการแก้ไขรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง  
10. พิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดจ้างการตรวจสอบพิเศษ 
(Special audit)  
11. พิจารณาเชิญกรรมการอิสระของบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อกำชับให้กำกับดูแลและแก้ไขประเด็น
ข้อบกพร่อง 
12. ตรวจสอบแบบ Regular  ณ ที่ทำการของบริษัท ทุกปี 
และตรวจสอบติดตามการดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง 
 

กลุ่ม 4 (Priority watch) : 
บริษัทมีลักษณะการดำเนินงานเข้าข่ายข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังนี้ 

1. รายงานทางการเงินขาดความน่าเชื่อถือ และ
พิจารณาส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน อย่างมี
นัยสำคัญ  
2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงตามกฎหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 100% 
แต่น้อยกว่า 120%  
3. จัดสรรสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อหนี้สินมาตรา 
23 และ 27/4 
4. อัตราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ออกนอกเกณฑ์มาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะสั้น (<1 ปี) 

เพิ่มจากกลุ่ม 3 
ให้บริษัทส่งแผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน 
พร้อมระบุขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการแก้ไขให้ชัดเจน  
และนำส่งให้กับสำนักงาน คปภ. ภายใน 10 วัน นับจากวันที่
บริษัทได้รับแจ้ง 
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ประกอบกับบริษัทไม่มีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
5. ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 4-5 
และความสามารถในการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
จากการตรวจสอบ 
 

กลุ่ม 5 (Serious) : 
บริษัทมีลักษณะการดำเนินงานเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้  

1. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงตามกฎหมายต่ำกว่า 100% หรือเป็นกรณี
ที่เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง กำหนด
กรณีท่ีถือว่าบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยฯ  
มีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจ
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2557 
2. ระดับความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ระดับ 5 

 

เพิ่มจากกลุ่ม 4 
1. สั่งการให้บริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
ทราบถึงแนวทางการดำเนินการใช้มาตรการตามกฎหมาย  
หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2. ดำเนินการตามมาตรา 27/5 และ 27/6 ห้ามบริษัทขยาย
ธุรกิจ กรณีท่ีบริษัทมีเงินกองทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด 
3. ดำเนินการตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 หรือ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2535 กรณีบริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือ
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
กรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทผู้
เป็นต้นเหตุให้บริษัท ฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะที่
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 ที่เก่ียวข้อง 
9. เข้าควบคุมและตรวจสอบฐานะการเงิน และการดำเนินตาม
แผนงานการแก้ไขของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 


