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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สํ าเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งเกิดจากการที่ผูเขียนไดรับ
ความเมตตาจากผูมพีระคุณหลายทาน ผูเขยีนจงึขอกราบขอบคณุรองศาสตราจารย ดร.ภมู ิโชคเหมาะ
ทีก่รุณาสละเวลาอันมีคารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนายอํ านวย สุภเวชย ที่ไดกรุณา
สละเวลารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยทั้งสองทานไดใหคํ าปรึกษา แนะนํ า ตลอดจน     
ใหความรูเกีย่วกับขอมูลและวิธีการเขียนวิทยานิพนธ แปลขอมูล และตรวจทานแกไขวิทยานิพนธ
จนเสรจ็สมบูรณดวยความเอาใจใสเปนอยางดีตลอดมา

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ที่กรุณาใหเกียรติ
รับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และไดใหคํ าปรึกษาแนะนํ าตางๆ ที่เปนประโยชน      
ในการทํ าวิทยานิพนธฉบับนี้ และทานรองศาสตราจารย ดร.กัลยา ตัณศิริ ที่กรุณาใหเกียรติรับ     
เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ และไดใหค ําแนะน ําตางๆ ทีเ่ปนประโยชน เพือ่ใหวทิยานพินธฉบบันี้
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

เหนอืทุกสิ่ง ความรักและกํ าลังใจจากมารดา บดิา ทีเ่ปนแรงกระตุนใหผูเขียนประสบ
ความสํ าเร็จอยางใจหวัง

อนึง่ หากวทิยานพินธฉบบันีม้ขีอผิดพลาดหรอืบกพรองประการใด ผูเขยีนขอนอมรบัไว
แตเพียงผูเดียว และผูเขยีนขออุทิศใหแกบุพการีและผูมีพระคุณแกผูเขียนทุกทาน

สมเจตน  รามแกว
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หวัขอวิทยานิพนธ มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งและควบคุมกํ ากับดูแล
กองทุนประกันวินาศภัย

ช่ือผูเขียน สมเจตน  รามแกว
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ
สาขาวิชา นติศิาสตร (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธรุกิจ)
ปการศึกษา 2550

บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย   
ที่ใชในการจัดตั้งและควบคุมกํ ากับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย      
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และคนหามาตรการทางกฎหมาย     
ที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการคุมครองผูเอาประกันภัยและการบริหารจัดการกองทุนประกัน
วินาศภัยใหมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาวิจัยจากเอกสารโดยไดวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร เปนตน เพื่อนํ ามาเปนแนวทาง     
ในการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ใชในการจัดตั้งและควบคุมกํ ากับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย     
ในการคุมครองผูเอาประกันภัยในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย

จากการศึกษาพบวา ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่มีบทบาทและมีความสํ าคัญมาก
ตอประชาชน ธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งสังคมประเทศชาติ โดยธุรกิจประกันภัยจัดเปนสถาบันการเงิน      
ทีม่หีนาทีห่ลัก 3 ประการ ไดแก การคุมครอง การออมทรพัย และการลงทนุ ซ่ึงลวนแลวแตเกีย่วของ
โดยตรงกับความมั่นคงความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชนทั้งสิ้น โดยผูที่ประสงคจะทํ า
ประกันวินาศภัยตองสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัยเปนเงินจํ านวนหนึ่งซ่ึงเรียกวา
“เบี้ยประกันภัย” โดยเงนิสวนหนึ่งจะถูกนํ าไปเปนคาใชจายของบริษัท สวนที่เหลือบริษัทจะสํ ารอง
เตรียมไวเพื่อจายเปนคาสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นโดยถือวาหนี้สินสวนใหญของธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยัคือหนี้สินที่มีตอผูเอาประกันภัยนั้นเอง แตกลับปรากฎวาไมมีหลักประกันหากกรณี
บริษัทตองลมละลายหรือปดกิจการลงไปเสียกอนที่สัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลง ผูเอาประกันภัย 
หรือผูรับประโยชนจะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนที่ยังคางชํ าระหรือจะไดรับชํ าระเบี้ยประกันภัย
ในสวนของระยะเวลาทีย่งัไมไดรับการคุมครองหรอืไม ซ่ึงตางกบัธนาคารทีม่กีารรบัประกนัเงนิฝาก
โดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอแนะบทบัญญัติของกฎหมายในการที่จะใหความคุมครอง   
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามสัญญาดังเชนผูที่ฝากเงินไวที่สถาบันการเงิน โดยการแกไข
ปรับปรุงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในสวนของการจัดตั้งกองทุน
ประกนัวนิาศภยัข้ึนเพือ่คุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยัหรือผูรับประโยชน โดยการเพิม่เตมิหลักเกณฑ
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนประกันภัยในเรื่องของนิยามของกองทุน
โครงสรางทางกฎหมายและอ ํานาจหนาทีข่องกองทนุ การบรหิารจดัการกองทนุและสถานะของกองทนุ
แหลงทีม่าของจ ํานวนเงนิกองทนุ เจาหนีห้รือผูมสิีทธไิดรับช ําระหนีจ้ากกองทนุ หลักการ และมาตรการ
ในการใหความชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประสบปญหาทางการเงิน รวมถึงการบริหาร    
จัดการกองทุนประกันวินาศภัยใหมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาระบบการประกันภัยใหรัดกุมและ       
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ABSTRACT

     This research aimed to investigate Thailand’s legal provisions for establishing and 
supervising the Non-Life Insurance Fund in order to protect the insured in accordance with the 
Non-Life Insurance Act B.E. 2535 and to find out  the most suitable legal provisions to be 
implemented as the guideline for protecting the insured and to effectively manage the Non-Life 
Insurance Fund. The researcher carried out do cumentary research by analyzing the Thai law and 
comparing it  to the laws enforced in some foreign countries such as the United States of America 
and Singapore so that the guideline for law amendments would be adopted for establishing and 
supervising the Non-Life Insurance Fund in order to effectively protect the insured in Thailand as 
prescribed by the law.
     According to study results, it was found out that the non-life insurance business plays 
an essential role and has considerable effect on people, other business sectors, society as well as 
our nation. Non-life insurance industry is regarded as a financial institution with its three major 
duties: protection, savings and investment which are directly concerned with the all people’s 
security, safety and happiness. Anyone who wants to apply for a non-life insurance policy has to 
deposit a sum of money to the non -life insurance company defined as “ non-life insurance 
premium”. This amount of insurance premium will be partially used as the company’s 
expenditure and the rest of  it will be reserved as the “claim amount” for the insured whenever the 
damage occurs providing that the non-life insurance business’s most debts refer to the debts the 
insurance company owed to the insured. However, it is conspicuous that there are no guarantees 
as soon as the company becomes bankrupted or closes down before the termination of the 
insurance contract. Whether the insured or the beneficiary will be compensated with the claim 
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amount unpaid or will be paid with the insurance premium where the duration of coverage is not 
protected is still uncertain. This condition is not different from that of the bank, which insures the 
money deposit, having the Restoration and Development of Financial Institutions Fund to 
perform the duty.
     This research suggested that certain legal provisions be imposed with the purpose of 
protecting the insured or the beneficiary in compliance with the insurance contract the same way 
as those who deposit their money in financial institutions. The approach to this is to make legal 
provisions according to the Non-Life Insurance Act B.E. 2535. The Non-Life Insurance Fund 
with its intention to protect the insured or the beneficiary has increased more suitable legal 
provisions pertaining to establishing the Non-Life Insurance Fund in terms of the definitions of 
“fund”, “source of fund”, “creditor or a person entitled to be paid off the debt by the Fund”, 
“principles and  measurements to provide assistance for non-life insurance company encountering 
financial problems” including “management of the non-life insurance company” in order to more 
precisely and effectively develop the non-life insurance system.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

การประกันวินาศภัยชวยสรางหลักประกันที่มั่นคงใหกับตนเองและสังคม การประกัน
วินาศภัยสามารถทํ าหนาที่เปนหลักประกันใหแกผูเคราะหรายทั้งหลายใหมีโอกาสไดรับการชดใช
คาสินไหมทดแทนความสูญเสียหรือเสียหาย จากวินาศภยัทีไ่ดเอาประกันภัยไวการประกันวินาศภัย
จึงเปนการกระจายความเสี่ยงภัย ซ่ึงผูที่ประสงคจะทํ าประกันวินาศภัยตองสงเบี้ยประกันภัย          
ใหแกบริษัทประกันภัย เปนเงินจํ านวนหนึ่งซ่ึงเรียกวา “เบีย้ประกันภัย” ทีบ่ริษัทไดรับมาจากผูเอา
ประกันภัยดังกลาว สวนหนึ่งจะถูกนําไปเปนคาใชจายของบริษัท สวนเงินที่เหลือจากคาใชจาย
บริษัทประกันภัยจะสํารองไวเพื่อเตรียมไวจายเปนคาสินไหมทดแทนเมื่อมีวินาศภัยข้ึนตามที่ตกลง
กนัไวตามสญัญา ซ่ึงเงนิสาํรองดงักลาวเรยีกวา “เงนิสาํรองสาํหรบัเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมตกเปนรายได
ของบริษัท” (Unearned Premium Reserve) เมือ่มกีารเรียกรองเขามาบริษัทประกันภัยก็จะชดใช  
เพือ่ความเสยีหายใหแกผูเอาประกนัภยัหรือผูรับประโยชนเทากบัมลูคาความเสยีหายทีแ่ทจริงแตไมเกนิ
จาํนวนเงนิทีไ่ดเอาประกนัภยัไว จงึเปนทีเ่หน็ไดวาการประกนัวนิาศภยั เปนหลักประกนัความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจแกผูเอาประกันภัย กลาวคือ เบี้ยประกันภัยสวนหนึ่งจะถูกนําไปจายเปนคาใชจาย    
ในการด ําเนนิงานของบรษิทัและสวนทีเ่หลือบริษทัประกนัภยัจะจดัสรรไวใหเพยีงพอตอความรับผิด
ตามกรมธรรม หนีสิ้นสวนใหญของบรษิทัประกนัวนิาศภยัจงึมาจากภาระผกูพนัทีม่ตีอผูเอาประกนัภยั
ในขณะเดียวกันบริษัทประกันภัยก็จะนํ าเงินสํ ารองดังกลาวไปลงทุนหาดอกผล ซ่ึงผลตอบแทน  
จากการลงทนุจะทํ าใหเบี้ยประกันภัยมีจํ านวนลดลง บริษัทประกันภัยจึงเปนสถาบันที่มีความสํ าคัญ
ตอระบบเศรษฐกจิของประเทศเปนอยางมาก ความลมเหลวหรอืความส ําเรจ็ของการลงทนุของบรษิทั
ประกนัภยั จงึมผีลกระทบตอเศรษฐกจิโดยรวมและผูเอาประกนัภยั ดวยเหตนุีเ้องกฎหมายจงึอนญุาต    
ใหบริษทัประกนัภยัน ําเงนิจ ํานวนดงักลาวไปลงทนุประกอบธุรกิจอื่นเฉพาะที่มีความมั่นคงปลอดภัย
และมีการกระจายการลงทุน ดงัจะเหน็ไดจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติไว
ในมาตรา 28 วา “นอกจากการประกนัวนิาศภยับริษทัจะลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ใดไดเฉพาะทีรั่ฐมนตรี
ประกาศก ําหนด ในการนีรั้ฐมนตรจีะก ําหนดเงือ่นไขส ําหรบัการประกอบธรุกจินัน้ๆ ใหปฏิบตัดิวยกไ็ด” 
ซ่ึงจะเหน็ไดวาการประกนัวนิาศภยัมคีวามเกีย่วพนักบัระบบเศรษฐกจิและสงัคมทีต่องอาศยัความเชือ่มัน่
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ของมหาชนเปนหลักสํ าคัญ เชนเดียวกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
นอกจากการลงทุนแลวการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทก็จํ าเปนที่จะตองเข็มงวด
ดวยเชนกัน ทั้งนี้เพื่อสะทอนใหเห็นถึงฐานะทางการเงินที่แทจริงของบริษัทวาบริษัทประกันภัย     
มคีวามพรอมทีจ่ะช ําระหนีต้ามสญัญาประกนัภยัไดหรือไม และหลกัทรพัยตางๆ ทีบ่รษิทัน ําเงนิไปลงทนุ
เพือ่ใหเกดิดอกผล เชน พันธบัตร หุน หุนกู หนวยลงทุน เงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจํ านอง
เปนประกัน และตั๋วเงินเปนตนก็เพื่อใหบริษัทประกันภัยมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นสามารถรองรับหนี้สิน  
ทีบ่รษิัทมตีอผูเอาประกนัภยัได ดงันัน้ บรษิทัประกนัวนิาศภยัจงึตองพฒันาความสามารถในการบรหิารเงนิ
ของประชาชนควบคูไปกบัการบรหิารการรบัประกนัภยัอยางระมดัระวงั โดยเฉพาะความเสีย่งทีม่มีากขึน้
จากการเปดเสรีประกันภัย จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับตอปญหาหรือสถานการณ     
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การที่ประเทศไทยเขารวมเจรจาเปดเสรกีารคาบรกิารระหวางประเทศในการเจรจาการคา
ดานพหภุาคี รอบอุรุกวัย ผลการเจรจาที่ไดรับ คือ ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General 
Agreement on Trade in Service: GATS) โดยมกีารเจรจาเปดเสรีภาคการเงินดวย (เมษายน-ธันวาคม 
2540) การบริการดานการเงิน (Financial Services) เปนสาขาของการบริการที่มีการซื้อขายระหวาง
ประเทศลํ าดับที่ 7 และเปนสาขาบริการที่ใหญที่สุดในภาคบริการทั้งหมดซึ่งบริการดานการเงิน
ประกอบดวยสองสวนทีสํ่ าคญั คอื การประกนัภยัและบรกิารทีเ่กีย่วของกบัการประกนัภยักบัการธนาคาร
และบริการดานการเงินอื่นๆ ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยซ่ึงถือวาเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง
แตกลับไมมีหลักประกัน ในกรณีที่บริษัทประกันภัยตองลมละลายหรือตองปดกิจการลงไปเสียกอน
ทีสั่ญญาประกนัภยัจะสิน้สดุลง ผูเอาประกนัภยัหรือผูรับประโยชนจะไดรับจ ํานวนคาสนิไหมทดแทน
ทีย่งัคางช ําระหรอืจะไดรับช ําระเบีย้ประกนัภยัในสวนของระยะเวลาทีย่งัไมไดรับการคุมครองหรอืไม
ในขณะที่ธนาคารมีการรับประกันเงินฝากโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
โดยมุงคุมครองผูฝากเงนิไมใหไดรับความเสยีหายจากการทีส่ถาบนัการเงนิตกอยูสภาวะทีไ่มสามารถ
จายเงินฝากคืนใหแกผูฝากเงินได หรือไดรับความเสียหายเพียงบางสวนในกรณีเงินฝากเกินกวา
จํ านวนเงินคุมครองที่กํ าหนดไว ดังนั้น การมีสถาบันประกันเงินฝากจึงเปนการคุมครองผูฝากเงิน
ใหมสิีทธไิดรับเงนิทดแทนจ ํานวนหนึง่จากสถาบนัประกนัเงนิฝากตามวงเงนิทีไ่ดก ําหนดคุมครองไว
ในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิไมสามารถจายเงนิฝากคนืใหแกผูฝากเงนิได เนือ่งจากลมละลายหรอืถูกเพกิถอน
ใบอนญุาตหรอืปดกจิการ นอกจากนีส้ถาบนัประกนัเงนิฝากยงัมอํี านาจในการควบคมุและก ํากบัดแูล
สถาบันการเงินใหมีความมั่นคงอีกดวย ในขณะที่การประกันภัยยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย    
ในการที่จะคุมครองผูเอาประกันภัยดังเชนผูฝากเงินไวที่สถาบันการเงินเพื่อเปนการเสริมสราง
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ความมั่นใจใหกับผูเอาประกันภัยที่ทํ าสัญญาประกันภัยไวกับบริษัทประกันวินาศภัย จึงเสนอแนะ
ใหมกีารจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองผูเอาประกันภัยขึ้นมา

1.2  สมมติฐานของการศึกษา

เมือ่บริษทัประกันวินาศภัยมีลักษณะเชนเดียวกับสถาบันทางการเงิน แตพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นั้น หาไดมมีาตรการในการใหความคุมครองแกผูเอาประกันวินาศภัย
อยางชัดเจนและเพียงพอไมเพื่อเปนการสรางหลักประกันและความเชื่อมั่นศรัทธาแกประชาชนวา
เมื่อไดเอาประกันภัยไวกับบริษัทประกันวินาศภัยแลวจะสามารถไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือเงินตามสัญญาที่ระบุไว จึงควรจะไดมีบทบัญญัติในการคุมครองแกผูเอาประกันวินาศภัย
ท ํานองเดยีวกบัผูทีฝ่ากเงนิไวกบัสถาบนัการเงนิ โดยทีก่ารประกนัวนิาศภยัยงัไมมบีทบญัญตัขิองกฎหมาย
ในการทีจ่ะใหความคุมครองผูเอาประกนัภยัหรือผูรับประโยชนดงัเชนผูทีฝ่ากเงนิไวกบัสถาบนัการเงนิ
ดังนั้นวทิยานพินธฉบบันีจ้ะไดท ําการศกึษาและวเิคราะหถึงแนวทางในการใหหลักประกนัแกเจาหนี้
ทีเ่กดิจากการเอาประกนัภยั อันไดแก ผูเอาประกนัภยั ผูรับประโยชนตามกรมธรรม และผูมสิีทธเิรียกรอง
ตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุน เพื่อจักไดเสนอแนะใหมีการจัดตั้งกองทนุคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยั
ทํ านองเดียวกับกองทุนเพื่อการพัฒนาและฟนฟูระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ก็เพื่อชวยเสริมสราง
ความมัน่ใจใหแกประชาชนที่ไดทํ าประกันภัยไวกับบริษัทประกันวินาศภัย

1.3  วตัถุประสงคของการศึกษา

วทิยานพินธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเด็น ดังตอไปนี้
1.3.1 เพือ่ศกึษาความส ําคญัของปญหาในการคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยในการจัดตั้ง

กองทนุคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
1.3.2 เพือ่ศกึษาความหมายของกองทนุและแนวคดิในการคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยั
1.3.3 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งและควบคุมกํ ากับดูแลกองทุน

ประกันวินาศภัย
1.3.4 เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งและควบคุมกํ ากับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย

เพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย
1.3.5 เพือ่ศกึษาคนหามาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสมมาใชเปนแนวทางในการคุมครอง

ผูเอาประกนัภัยและการบริหารจัดการกองทุนประกันวินาศภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา

เพือ่ศกึษาถงึมาตรการในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย และความหมายของกองทุน
ประกันวินาศภัย โดยศึกษาถึงกลุมธุรกิจประกันวินาศภัยและวิเคราะหปญหาอุปสรรคของบริษัท
ประกนัวนิาศภัย อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

1.5  วิธีการดํ าเนินการศึกษา

โดยเปนการวจิัยเอกสาร (Documentary Research) กลาวคือ ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
จากตวับทกฎหมายตางๆ ประกาศระเบยีบ ค ําสัง่ของหนวยงานของรฐั  บทความทางวชิาการในวารสาร
กฎหมาย รายงานวจิยัทางวชิาการทีสํ่ าคญั หนงัสอืคํ าอธบิายกฎหมาย ค ําพพิากษาของศาล วทิยานพินธ
บทความในวารสาร ขอมูลทางคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ตลอดจนเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ    
ทัง้ของไทยและตางประเทศ

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา

1.6.1 ทํ าใหทราบถึงปญหาในการคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

1.6.2 ทํ าใหทราบถึงความหมายและแนวคิดของกองทุนประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ตางประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายในประเทศไทย

1.6.3 ทํ าใหทราบถึงมาตรการและแนวทางในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย        
เพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย

1.6.4 ท ําใหทราบถึงแนวทางในการจดัตัง้และควบคมุก ํากับดูแลกองทนุประกนัวนิาศภยั
ทีเ่หมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย

1.6.5 สามารถนํ ามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการจัดตั้ง  
กองทนุประกนัวนิาศภัยและการบริหารจัดการกองทุนประกันวินาศภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ประวัติความเปนมาและแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย

และความหมายของกองทุนประกันวินาศภัย

ในการประกอบธุรกิจของเอกชนโดยสวนใหญแลวสามารถดํ าเนินธุรกิจไดโดยอิสระ
และสามารถแขงขันกันอยางเสรีภายใตหลัก Laissez-Fair ซ่ึงเชื่อวาถาปลอยใหทุกคนแสวงหา      
ผลประโยชนสวนตวัอยางเตม็ทีแ่ลวการแสวงหาผลประโยชนสวนตวัจะน ําไปสูผลประโยชนสวนรวม
แตในสภาพความเปนจริงมิไดเปนเชนนั้น เพราะผูที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดอยกวายอมเสียเปรียบ
หรือเสียโอกาสผูที่มีความรูความสามารถมากกวา ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกัน 
ในการดํ าเนินกิจการทางเศรษฐกิจระหวางประชาชน รัฐจํ าเปนตองเขามาแทรกแซงธุรกิจ         
ธุรกจิประกนัวนิาศภยัเปนธรุกจิหนึง่ทีเ่ปรยีบเสมอืนเปนสถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะถาหากเกดิปญหา
ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยตองประสบภาวะทางการเงินขาดความคลองหรือตองลมละลาย  
ไปแลว ไมสามารถชดใชเงินคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันวินาศภัยได ภาครัฐก็จํ าเปนตอง
รีบเขามาด ําเนนิมาตรการในการแกไขและใหความชวยเหลือ มาตรการประการหนึ่ง กค็ือ การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อคุมครองผูเอาประกัน

ดงันัน้ ในบทนีจ้ะกลาวถึงประวตัคิวามเปนมาและความหมายของกองทนุรวมถงึแนวคดิ
ในการคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยในกรณีที่จะจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย โดยมีหัวขอ คือ 
ประวัติความเปนมาของธุรกิจประกันวินาศภัย ความหมาย และลักษณะของกองทุน โครงสราง  
ทางกฎหมาย และบทบาทอํ านาจหนาที่ของกองทุน มาตรการในการใหความชวยเหลือบริษัท
ประกันวินาศภัย ดังตอไปนี้

2.1  ประวตัคิวามเปนมาและแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยถือกํ าเนิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยากํ าลังรุงเรือง  
โดยในครั้งนั้นประเทศไทยมีความสัมพันธทางการคากับตางประเทศหลายประเทศ การขนสงสินคา
อาศยัทางเรอืเปนสวนใหญ จงึมกีารประกนัภยัทางทะเลและขนสงเกดิขึน้เปนครัง้แรก ซ่ึงเปนการรวมมอื
ดํ าเนินการกันเอง โดยมิไดมีการจดทะเบียนการคาหรือมีการแจงตอรัฐบาลสยามเปนทางการ       
แตอยางใดจนกระทั่ง ร.ศ. 130 (2454)  มกีารประกาศกฎหมายที่กลาวถึง การประกันภัยเปนครั้งแรก
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คือ “พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร.ศ. 130” และประกาศประมวลกฎหมาย    
แพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2468 กํ าหนดใหผูประสงคจะประกอบการประกันภัย  
จะตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอนและตอมาก็มีการประกันภัยประเภทอื่นๆ เกิดขึ้น

2.1.1 ประวตัคิวามเปนมาววัิฒนาการของการประกนัภยัและแนวคดิในการจดัตัง้กองทนุ
ประกันวินาศภัย

กํ าเนิดความเปนมาของการประกันวินาศภัยนั้นไมสามารถระบุไดแนชัด         
แตสันนิษฐานไดวา ในสมัยกรุงศรีอยุธยากํ าลังรุงเรืองธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย         
ถือก ําเนดิขึน้เปนครัง้แรก เนือ่งจากประเทศไทยมคีวามสมัพนัธทางการคากบัตางประเทศหลายประเทศ
มีการขนสงสินคาเปนทางเรือเสียสวนใหญของการประกันภัยซ่ึงจะมีลักษณะไปในการแสวงหา
หลักประกนัความคุมครองหรอืวธีิการปองกนัภยัอันจะเกดิจากทรพัยสิน อันเนือ่งมาจากภยัธรรมชาติ
และโจรผูรายซึ่งถือไดวาเปนที่มาของกิจการประกันภัยมีการสันนิษฐานวา การประกันวินาศภัย  
เริม่จากการประกันภัยทางทะเลกอนเปนลํ าดับแรก กลาวคือ รัชกาลที่ 4 ไดทรงสั่งซ้ือเครื่องพิมพดีด
จากประเทศองักฤษและไดทรงรบัสัง่วาใหเอาประกนัภยัระหวางการขนสงดวยเกรงวาจะเกดิความเสยีหาย
หรือสูญหายในระหวางการขนสงทางทะเลถือวาเปนการเริ่มตนธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย  
ในสมยันีไ้ดมบีรษิทับางบรษิทัเปนตวัแทนกจิการประกนัภยัในตางประเทศไดเขามาด ําเนนิการกจิการ
ในไทย ดังเชนป พ.ศ. 2399 หางบอเนียวเปนตัวแทนของ Netherlands India Sea and Fire Insurance 
Company และ North China Insurance Company รับประกนัภยัทางทะเลและอคัคภียั รวมทัง้หาง Scott
เปนตวัแทนของ Ocean Marine Insurance Company และในป พ.ศ. 2401 หางบกิเกนแบค็เปนตวัแทน
ของ Colonial Sea and Fire Insurance Company อยางไรกต็าม ในสมยันัน้ยงัไมมหีางรานทีป่ระกอบธรุกจิ
ประกันภัยโดยตรงเวนแตบริษัทเรือเมลจีนสยามที่ไดรับอนุญาตพิเศษใหประกอบธุรกิจประกันภัย     
ทางทะเลและประกันอัคคีภัยได อยางไรก็ดี ประเทศไทยก็ยังไมมีการควบคุมหรือมีกฏหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัยตราบถึง พ.ศ. 2454 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติเขาหุนสวน
และบรษิทั ร.ศ. 130 ขอความในมาตรา 115 บญัญตัวิา “บริษทัเดนิรถไฟ รถราง บริษทัรับประกนัตางๆ
บริษทัท ําการคงคลงัเหลานี ้ทานหามมใิหตัง้ขึน้นอกจากไดรับพระบรมราชานญุาต” และในป พ.ศ. 2467
ไดมพีระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติในลักษณะหุนสวนความในมาตรา 1014 ความวา” มิใหตั้ง
หางหุนสวนหรือบริษัทขึ้นเพื่อทํ าการคาในการรถไฟ การรับประกันภัยธนาคารหรือการที่ดิน      
แลรบัสั่งใหเอาประกันภัยจํ านอง เวนไวแตจะตั้งขึ้นโดยประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาต” 
และในบทบัญญัติลักษณะ 20 กม็เีรื่องของการประกันภัย โดยระบุเกี่ยวกับการทํ าสัญญาประกันภัย  
ซ่ึงบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความเกี่ยวพันระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยและ       
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ผูรับประโยชน หลังจากนัน้ก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึง
ความปลอดภยัหรือผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471 ซ่ึงมกีารควบคมุกจิการประกนัภยั ดงัจะเหน็ไดจาก
บทบญัญตัใินมาตรา 7 วา “หามมิใหผูใดประกอบกิจการประกันภัย ฯลฯ หรือกิจการอื่นอันมีสภาพ
คลายคลงึกนัในกรงุสยาม เวนแตจะไดปฏิบตัติามบทบญัญตัแิหงกฎหมายเฉพาะการนัน้” ขณะเดยีวกนั
ในมาตรา 8 กํ าหนดโทษทางอาญาสํ าหรับผูละเลยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและมีประกาศ  
พระบรมราชโองการโปรดเกลาใหกระทรวงพาณชิยและคมนาคม ลงวนัที ่ 16 สิงหาคม 2472 ความวา
“บคุคลผูใดจะเริม่ประกอบกจิการประกนัภยัจ ําตองขอรบัอนญุาตกอนทีจ่ะไดรับอนญุาตนัน้ ผูขออนญุาต
จ ําตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอยางซึ่งจะขอตรวจดูไดที่กระทรวงพาณิชยและคมนาคม” ซ่ึงเงื่อนไข
ดังกลาวตองมีทุนที่ชํ าระแลวอยางนอยสองแสนบาท ตองฝากหลักทรัพยไวกับรัฐบาลไทยหรือ
สถานทตูไทยในตางประเทศ ตองพิมพโฆษณาฐานะการเงินของบริษัทในหนังสือพิมพเปนประจํ าป
และกํ าหนดใหสงรายงานแสดงกิจการประจํ าปและรายงานแสดงทรัพยสิน ตอมาป พ.ศ. 2492
กระทรวงเศรษฐการ (เปลีย่นชือ่จากกระทรวงพาณชิยและคมนาคม) ไดก ําหนดเงือ่นไขควบคมุกจิการ
ประกันภัยใหม ตอมาไดจัดทํ ารางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยเขาสูการพิจารณาของสภา       
รางรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีกฎหมายควบคุมกิจการนี้โดยเฉพาะและไดประกาศใชเปนกฎหมาย      
เมือ่วนัที ่ 15 เมษายน 25101 เหตทุีป่ระกาศใชกฎหมายฉบบันีเ้นือ่งจากตอนนัน้ยงัไมมกีฎหมายควบคมุ
การประกันวินาศภัยโดยเฉพาะการควบคุมกิจการประกันภัยที่ยังไมรัดกุมพอเปนเหตุใหบริษัท
ประกนัวนิาศภยัมฐีานะการเงนิไมมัน่คง ท ําใหผูเอาประกนัวนิาศภยัเสยีเปรยีบและไมไดรับการคุมครอง
เทาที่ควร จึงจํ าเปนตองตรากฎหมายนี้ขึ้นเพื่อควบคุมบริษัทประกันวินาศภัยมิใหดํ าเนินการ         
ไปในทางที่เสี่ยงภัย ดวยเหตุดงักลาวขางตนทํ าใหประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย    
พ.ศ. 25102 ใช อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2515 ไดมีประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 48 ใหยกเลิก   
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาอันกระทบถึงความผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471 และตอมา  
ไดมีประกาศของรัฐมนตรีกํ าหนดกิจการอยางใดอยางหนึ่งดังระบุไวตอไปนี้หรือกิจการอันมีสภาพ
คลายคลงึกนัใหเปนกจิการทีต่องขออนญุาตหามมใิหผูใดประกอบกจิการนัน้ เวนแตจะไดรับอนญุาต
จากรฐัมนตรตีามความในขอ 5 และในขอ 21 กํ าหนดวา “ใหถือวากิจการประกันภัยเปนกิจการ      
ทีรั่ฐมนตรีไดประกาศตามขอ 5 แลว” ซ่ึงมผีลวาผูใดจะประกอบกิจการการประกันภัยไมได เวนแต
จะไดรับอนญุาตจากรฐัมนตรแีละตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมกีารตราพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั

                                                    
1 ราชกิจจานุเบกษา. เลม 109, ตอนที่ 46 (ฉบับพิเศษ). วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2535.
2 กองวิชาการและสถิติ. (2542). “20 ป กรมการประกันภัย.” วารสารกรมการประกันภัยครบรอบ 20 ป.

หนา 2-3.
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พ.ศ. 2535 เพือ่แกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2510 โดยมเีหตผุลในการแกไขวา
เนือ่งจากกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2510) ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
และมีบางบทบัญญัติหลายประการที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัยและไมสอดคลองกับสภาวการณ   
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กํ าลังขยายตัวในปจจุบันและในอนาคต ดังนั้น เพือ่เปนการขยายตัวรองรับ
ธุรกิจประกันวินาศภัย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํ าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย          
ใหมีความคลองตัวและสามารถอํ านวยประโยชนแกผูเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถควบคุม
และกํ ากับดูแลกิจการธุรกิจการประกันวินาศภัยใหมีประสิทธิภาพ ขณะที่ในปจจุบันนี้ธุรกิจ  
ประกนัวนิาศภยัของประเทศไทยก ําลังเจรญิเตบิโตเปนอยางมาก ภาครัฐและเอกชนจงึมแีนวคดิรวมกนั
ที่จะปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นแกบริษัทประกันวินาศภัยและผูเอาประกันวินาศภัย       
ดังนั้นในป พ.ศ. 2535 ไดมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535        
โดยมาตรา 79 ก ําหนดใหมกีารจดัตัง้กองทนุเพือ่การพฒันาธรุกจิประกนัวนิาศภยัข้ึนมาโดยมวีตัถุประสงค
เพือ่หาทนุในการใชจายภายในธรุกจิประกนัวนิาศภยัเทานัน้ ในขณะทีผู่เอาประกนัวนิาศภยักลับไมได
บญัญตัใิหความคุมครองเอาไวอยางชดัเจนในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 แตอยางใด

2.1.2 ความหมายและลักษณะของกองทุนประกันวินาศภัย
ความหมายของกองทุนประกันวินาศภัย คือ กองทุนที่จัดเตรียมไวสํ าหรับชดใช

ตามภาระผกูพนัของบรษิทัประกนัภยัทีม่ตีอผูเอาประกนัภยั ในกรณทีีบ่รษิทัประกนัภยับางแหงตกอยู
ในสภาพไรความสามารถในการชํ าระหนี้ (Insolvent) โดยหลักการแหลงที่มาของเงินกองทุน
ประกันวินาศภัยในประเทศตางๆ จะมีความคลายคลึงกันคือมาจากเงินสมทบของบริษัทประกันภัย
แตละบริษัทดานขอบเขตของการใหความคุมครองกองทุนประกันวินาศภัยจะใหความคุมครอง      
ผูเอาประกันภัยประเภทใดแลวแตกฎหมายของประเทศนั้นๆ

2.1.3 ความจํ าเปนในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย
วตัถุประสงคหลักของภาครฐัในการเขามาควบคมุก ํากบัดแูลบรษิทัประกนัวนิาศภยั        

กเ็พือ่ทีจ่ะคุมครองผูทีเ่กีย่วของกบัการด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยัควบคูไปกบัการดแุลความมัน่คง
ทางการเงนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั หากเกดิกรณทีีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยัรายใดไมสามารถชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันวินาศภัยหรือในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยตกอยูในภาวะ
ลมละลายมีผลใหตองปดกิจการไปผลกระทบที่เกิดขึ้นมักสงผลแกบริษัทประกันวินาศภัย          
และประชาชนผูเอาประกันวินาศภัยอยางหลีกเล่ียงไมได ภาครัฐในฐานะผูควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจ
ประกันวินาศภัยก็ไมมีมาตรการใดๆ ในอันที่จะชวยเหลือผูเอาประกันวินาศภัยจากสภาพปญหา    
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ในปจจบุนั ประกอบกบัธรุกจิประกนัวนิาศภยัเปนธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัภาคการเงนิ ซ่ึงมคีวามซบัซอน
ยุงยากมากและผลการประกอบธรุกจิไดมคีวามส ําคญัตอผูเอาประกนัภยัและระบบเศรษฐกจิโดยสวนรวม
ดังนั้น จึงเห็นความจํ าเปนในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยขึ้นมาเพื่อฟนฟูฐานะทางการเงิน 
ของบริษัทประกันภัยใหมีความมั่นคงและสามารถคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยไดเต็มจํ านวน   
ตามสัญญาตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ

2.1.4 โครงสรางทางกฎหมายและอํ านาจหนาท่ีของกองทุน3

การคุมครองความเสียหายของผูถือกรมธรรมจากภาวะบริษัทประกันวินาศภัย
ลมละลาย เปนการกํ าหนดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันวา บริษัทประกันวินาศภัยจะมีฐานะทางการเงิน 
ที่มั่นคงควบคู ไปกับการบริหารงานที่ดีเพื่อปองกันมิใหบริษัทประกันวินาศภัยประสบปญหา        
ในการไมสามารถช ําระหนีสิ้นตามภาระผกูพนั ถึงแมในบางกรณบีริษทัประกนัวนิาศภยัประสบปญหา
ทางการเงินอยางหนกัซึง่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได บริษัทประกันวินาศภัยก็ยอมมีโอกาสลมละลายได
ดวยเหตนุีจ้งึมกีารก ําหนดมาตรการพเิศษขึน้มาเพือ่ปกปองผลประโยชนของผูถือกรมธรรมประกนัภยั  
ซ่ึงแบงไดเปน 2 กลุม คือ

1. มาตรการที่รวมอยูในกระบวนการปดกิจการ
2. กระบวนการที่อยูนอกเหนือจากการปดกิจการภายใตอํ านาจการกํ ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัย คือ กองทนุคุมครองผูเอาประกันภัย (Policyholder Protection Funds)

2.1.4.1 ประโยชนของกองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย
1) การคุ มครองผลประโยชนของผู ถือกรมธรรมทั้งที่ เปนบุคคล

ธรรมดาหรือบุคคลที่มิไดประกอบวิชาชีพเฉพาะโดยกองทุนไดรับการคาดหวังใหเปนตาขายนิรภัย      
(safety net) ช้ันสุดทายสํ าหรับผูถือกรมธรรม ถึงแมวากรมการประกันภัยจะออกมาตรการตางๆ     
ที่เหมาะสมแลว

2) ธุรกิจประกันวินาศภัยกํ าเนิดขึ้นบนความเชื่อมั่นของสาธารณชน 
ซ่ึงเมือ่ถูกกระทบจากปจจยัภายนอกกจ็ะกอใหเกดิความเสยีหาย กองทนุคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยั
จึงสามารถชวยดํ ารงความเชื่อมั่นของสาธารณชนตอธุรกิจประกันภัยและชวยในการพัฒนาใหมั่นคง
และยั่งยืน

                                                    
3 Takahiro Yasui. (2001). Policyholders Protection Funds: Rationale and Structure. p. 118.
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3) ชวยพฒันาตลาดประกนัภยัทีม่กีารแขงขนั เนือ่งจากวากองทนุคุมครอง
ผูเอาประกันวินาศภัยมีการเตรียมกลไกการออกจากตลาดประกันภัย สํ าหรับบริษัทประกันภัย        
ที่ไมสามารถแขงขันในธุรกิจได ซ่ึงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในตลาดโดยมิทํ าใหผูถือกรมธรรม
ประสบภัยความเสี่ยงตอความสูญเสียอยางรายแรง โดยการมีกองทุนซึ่งเปรียบเสมือนเปนตาขาย
นิรภัย (safety net) จะชวยใหหนวยงานที่ควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถพิจารณา        
ใหความชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะทางการเงินที่ออนแอที่ตองปดกิจการโดยผาน
ทางกองทุน

4) ระดบัการแขงขันดานการใหบริการทางการเงินขามสาขา
กองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยเปนเครื่องมือท่ีสํ าคัญสํ าหรับ

การเตรียมระดับการแขงขันดานการใหบริการทางการเงินสํ าหรับบริษัทประกันภัยในชวงหลายป  
ทีผ่านมาสาขาประกันภัยมีการดํ าเนินงานไปในทางทิศเดียวกัน

2.1.4.2 พฒันาการในตลาดการเงิน
โดยทราบดอียูแลววาการจดัตัง้กองทนุคุมครองผูถือกรมธรรมประกนัภยั

สงผลดีตอตลาดการเงินสรางแรงผลักดันไปสูการควบคุมกํ ากับดูแลของอุตสาหกรรมทางการเงิน
แมการด ําเนนิงานไปในทศิทางดงักลาว สามารถพบไดจากแนวโนมในปจจบุนัทีม่กีารควบรวมหนวยงาน
และการควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจการเงินในบริษัทเดียวกัน ผูเอาประกันภัยก็ยังไดรับการปกปอง  
จากระบบตาขายนิรภัยเชนเดียวกับผูฝากเงินไวกบัธนาคาร

1) โครงสรางของกองทุน
 ในภูมิภาคตางๆ ของโลกมีหลายประเทศไดเร่ิมดํ าเนินการปฏิรูป
กฎหมายประกนัวนิาศภยัและมกีารจดัตัง้กองทนุประกนัวนิาศภยัข้ึนเพือ่เปนการคุมครองผูเอาประกนั
วนิาศภัยรวมถึงผูรับประโยชน อาทิเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร ญี่ปุนโดยมีหลักการใหญ
ที่เหมือนกัน คือ มีการรวบรวมเงินที่นํ ามาสมทบจัดตั้งในกองทุนจะมาจากการนํ าสงของบริษัท
ประกนัวนิาศภยั ซ่ึงแลวแตจะก ําหนดวาจะก ําหนดในสดัสวนเทาใด โดยมเีงือ่นไขในการบรหิารจดัการ
กองทุนทีแ่ตกตางกันออกไปในรายละเอียด

2) ความครอบคลุม (Coverage)
  กองทุนประกันภัยควรครอบคลุมผลิตภัณฑสาขาการประกันภัย
สวนใหญทีไ่ดรับการครอบคลมุไดแบงออกเปน 2 สวน คอื การประกนัชวีติและการประกนัวนิาศภยั
ซ่ึงในขณะทีก่ารประกนัวนิาศภยัมลัีกษณะการด ําเนนิธรุกจิในระยะสัน้ ซ่ึงประเทศสวนใหญมกีารแบงแยก
กรมธรรมเปน 2 ลักษณะดังกลาว ดงันั้น กองทุนที่จัดตั้งขึ้นจงึคุมครองการประกันภัยในสาขาใด
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สาขาหนึ่งแตในดานการดํ าเนินการนั้นควรแยกเปนอิสระออกจากกัน เพื่อหลีกเล่ียงการอุดหนุน
ขามสาขา

3) คณุสมบัติของผูเรียกรองคาสินไหมทดแทน
เปนการจ ํากดัการใหความคุมครองโดยกองทุนคุมครองผูเอาประกัน

วนิาศภยัเฉพาะผูทีม่คีวามตองการอยางแทจริงโดยกองทนุบางแหงไมอนญุาตใหบริษทัทีด่ ําเนนิธรุกจิ
เรยีกรองเงินชดเชยสํ าหรับคาสินไหมทดแทน

4) ขอจํ ากัดในดานจํ านวนเงินชดเชย
  กองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยสวนใหญ มีขอจํ ากัดในดาน

จํ านวนเงินชดเชยที่กองทุนรับประกันวาจะจายเงินใหผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนในกรณีที่บริษัท
ประกนัภยัลมละลายหรอืไมสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนได มวีตัถุประสงคเพือ่ลดปญหาการประพฤติ
ผิดจริยธรรม โดยกํ าหนดใหผูเอาประกันวินาศภัยมีสวนแบงในความเสียหายและมีการตัดสินใจ
อยางระมัดระวังในการเลือกบริษัทประกันภัย ซ่ึงในประเทศญี่ปุนไมมีขอจํ ากัดสํ าหรับกองทุน     
ในจํ านวนเงินที่จายแกผูถือกรมธรรมแตละคนหรือแตละฉบับแตมีการจํ ากัดการจายเงินชดเชย     
ไมเกนิรอยละ 90 ของคาสนิไหมทดแทน ยกเวนการประกนัภยัภาคบงัคบัทีม่กีารจายคาสนิไหมทดแทน
เตม็จ ํานวนเพราะการประกันภัยภาคบังคับเปนการประกันภัยขั้นตํ่าอยูแลว
                     5) ภารกจิในการจายเงนิชดเชยและความตอเนือ่งของสญัญาประกนัภยั

วตัถุประสงคหลักของกองทนุประกนัวนิาศภยั คอื ชดเชยความเสยีหาย
ของผูถือกรมธรรมในกรณทีีบ่ริษทัประกนัวนิาศภยัลมละลายหรอืไมสามารถช ําระหนีไ้ด คอื การจายเงนิ
ชดเชย ซ่ึงถือเปนการดํ าเนินงานพื้นฐานของกองทุนโดยการจายเงินชดเชยใหแกผูมีสิทธิไดรับ   
ตามกรมธรรมประกนัภยัหลังจากทีบ่ริษทัประกนัภยัไดเขาสูกระบวนการลมละลายอยางเปนทางการ
ความตอเนื่องของสัญญาประกันภัยในการประกันวินาศภัยนั้นมีกรอบระยะเวลาสั้น ดังนั้น         
การด ําเนนิการตอเนือ่งตามสัญญาจึงมีความสํ าคัญนอยกวาการจัดการกับเรื่องลมละลายการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนส ําหรบักรณทีีเ่กดิขึน้กอนลมละลาย ซ่ึงในตางประเทศใหความส ําคญักบัความตอเนือ่ง
ของสญัญาประกนัภยัเพือ่เปนการคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยั ในประเทศญีปุ่นเมือ่บริษทัประกนัภยั
ทีเ่ปนสมาชกิยนิดรัีบโอนการประกนัภยับางสวนหรือทัง้หมดของบริษัทประกันวินาศภัยที่ลมละลาย
กองทุนไดรับการคาดหมายวาจะสามารถใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทประกันภัยที่เสนอ
รับโอนภาระดังกลาว เพื่อเปนหลักประกันและสนับสนุนภาระในการโอนนี้ใหสํ าเร็จโดยตั้งอยู   
บนความเชื่อที่วา การโอนการรับประกันภัยเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุมครอง   
ผู ถือกรมธรรมประกันวินาศภัยในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยลมละลายหรือประสบปญหา      
การขาดสภาพคลองทางการเงิน
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6) การสนับสนุนดานการเงิน
วิธีการสนับสนุนดานการเงิน ในสถานการณปกติกองทุนคุมครอง      

ผูเอาประกันภัยไดรับการสนับสนุนทางการเงินโดยเรียกเก็บเงินอุดหนุนจากบริษัทประกันภัย
สมาชิกแตละบริษัท ซ่ึงตองมีความเปนธรรมและเรียกเก็บในจํ านวนที่ไมเพิ่มภาระที่เกินควร         
แกบริษทัประกนัภยัโดยแนวทางในการเรยีกเกบ็เงนิสนบัสนนุกองทนุมอียูสองแนวทาง คอื การสนบัสนนุ
เงินทุนทั้งกอนและหลังการจัดตั้งกองทุน โดยในการสนับสนุนเงินทุนกอนการจัดตั้งกองทุนนั้น 
เงนิอดุหนนุนัน้ไดรับจากการเรียกเก็บจากบริษัทประกันวินาศภัยอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเตรียมกองทุน
ใหมคีวามพรอมสํ าหรับการชดใชคาสินไหมทดแทนในอนาคต  สวนการสนับสนุนเงินทุนหลังจาก
การจัดตั้งกองทุนเงินสนับสนุนจะมีการเรียกเก็บเมื่อกองทุนมีความตองการเงินสํ าหรับจาย           
แกผูเอาประกันภัยโดยจะไมมีการสะสมเงินกองทุนไวที่สวนกลางภายใตแผนการดํ าเนินงาน
สํ าหรับการสนับสนุนเงินทุนกอนการจัดตั้งกองทุนมีขอดีหลายประการ อาทิเชน การแกไขปญหา
บริษทัประกนัภยัทีล่มละลายไดอยางรวดเรว็ การด ํารงเงนิกองทนุอยางเพยีงพอเทากบัเปนหลักประกนั 
ถึงการมีตาขายนิรภัย การสนับสนุนเงินทุนกอนการจัดตั้งกองทุนสามารถชี้นํ าใหบริษัทประกันภัย
กะประมาณภาระผูกพันทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสนับสนุนเงินทุนหลังจากการจัดตั้ง
กองทุนมีขอดี คือ ไมมีคาใชจายในการบริหารกองทุนจนกระทั่งบริษัทประกันวินาศภัยลมละลาย 
หรือเกิดสภาวะที่ไมสามารถชํ าระหนี้ตามภาระผูกพันได บริษัทประกันวินาศภัยที่เปนสมาชิก
สามารถด ํารงเงนิทนุของตนจนถงึชวงเวลาทีก่องทนุผูเอาประกนัวนิาศภยัตองการใชเงนิบรษิทัประกนัภยั
อยูในสถานะที่ดีขึ้น เมื่อสามารถนํ าเงินไปใชในธุรกิจในเครือของตนเองแทนที่จะนํ าเงินไปรวมไว
ในกองทุนซึ่งถูกนํ าไปลงทุนในทรัพยสินที่มีความปลอดภัยแตใหผลตอบแทนนอยการประเมินดาน
การจายเงนิสมทบเขากองทนุ ในสวนจ ํานวนเงนิสมทบของบรษิทัประกนัวนิาศภยัคํ านวณบนพืน้ฐาน
ของเบี้ยประกันภัยรวมหรือเบี้ยประกันภัยสุทธิ ซ่ึงตองมีเหตุผลอันควรเมื่อคํ านึงถึงภาระสวนหนึ่ง
ของการจายเงินเขากองทุนไดถูกกระจายไปสูผูถือกรมธรรมซ่ึงเปนผูรับผลประโยชนโดยตรง     
จากกองทุนในรูปแบบของการเพิ่มเบี้ยประกันซึ่งเบี้ยประกันภัยรับจึงเปนตัวดัชนีช้ีวัดความเพียงพอ
สํ าหรับความสามารถในการจายเงนิสมทบเขากองทนุคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยั ซ่ึงตัง้อยูบนพืน้ฐาน
ของกระแสเงนิ ในประเทศญีปุ่นการประเมนิความสามารถในการจายเงนิสมทบมไิดค ํานงึถึงเฉพาะรายได
จากเบี้ยประกัน แตรวมถึงการสํ ารองเงินทางเทคนิคเพื่อสะทอนความสามารถในการจายเงินสมทบ
ของบริษัทในดานเงินทุน
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7) การสนับสนุนของรัฐบาล
ในชวงเวลาที่เกิดวิกฤตการณรัฐบาลตองสนับสนุนตาขายนิรภัย 

ซ่ึงภาคการเงินอาจไมสามารถรับภาระการลมละลายของบริษัทประกันภัยไดอยางตอนื่อง รัฐบาล
อาจส ํารองจายเงินในจํ านวนที่เหมาะสมใหกองทุนชดเชยการประกันภัย (Insurance Compensation 
Fund) ลวงหนาเพื่อใหเกิดการจายเงินชดเชยสํ าหรับคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย แมวาจะไดรับ
การสนับสนุนทางการเงินจากบรรดาบริษัทประกันภัยสมาชิกแลวก็ตามโดยในประเทศญี่ปุน        
รัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ เพือ่แกไขวกิฤตการณในชวงหลายปกอนรัฐบาลญีปุ่นไดจดัตัง้โครงการ
เพือ่สนบัสนุนการระดมเงินทุนเพื่อคุมครองผูถือกรมธรรมประกันภัย โดยรัฐบาลคํ้าประกันเงินกูยืม
ของบริษัทคุมครองผูถือกรมธรรมประกันภัย นอกจากนี้เพื่อเปนการแกไขปญหาการลมละลาย
อยางตอเนื่องรัฐบาลไดสนับสนุนกองทุนโดยการใหเงินชวยเหลือจํ านวน 400,000 ลานเยน ในกรณี
ทีม่คีวามตองการจายเงินชดเชยเนื่องจากการลมละลายที่เกินกวา  560,000  ลานเยน

8) กฎระเบียบในการบริหารกองทุน
โดยปกติกองทุนคุ มครองผู ถือกรมธรรมมีลักษณะเปนองคกร        

ที่ไมแสวงหากํ าไรไดรับการบริหารโดยมีกฎหมายจัดตั้งและกํ าหนดโครงสรางพื้นฐานของกองทุน
เชน วัตถุประสงค ความคุมครอง อํ านาจหนาที่และการบริหารจัดการกองทุนไดรับการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการทีไ่ดรับการคดัเลอืกจากทีป่ระชมุสมาชกิหรือไดรับการแตงตัง้จากหนวยงานควบคมุ
กํ ากับและดูแล สวนอํ านาจการตัดสินใจของกองทุนและคณะกรรมการนั้นมีความแตกตางกัน      
แตสวนใหญแลวกองทุนไดรับอํ านาจตามกฎหมายเพื่อคุมครองผูเอาประกันภัยในกรณีที่บริษัท
ประกันวินาศภัยลมละลายหรือขาดสภาพคลองทางการเงิน แตในบางกรณีกองทุนไดรับอํ านาจ    
ในการตัดสินใจวาจะดํ าเนินการคุมครองผลประโยชนของผูถือกรมธรรมหรือไม เมื่อพบวาบริษัท
ประกนัภยัสมาชิกมิไดขาดสภาพคลองทางการเงินแตมีปญหาการดํ าเนินงานอยางหนัก   

9) ความรวมมือกับหนวยงานกํ ากับดูแล
ในการบริหารจัดการกองทุนนั้นความสัมพันธระหวางกองทุน    

กับหนวยงานที่ควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยตองดํ าเนินความรวมมืออยางใกลชิด        
กับหนวยงานที่กํ ากับดูแลแมวาตัวกองทุนเองจะไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนหนวยงานอิสระจากรัฐบาล
แลวก็ตาม

DPU



14

การจดัตัง้กองทนุและการบรหิารกองทนุเพือ่การคุมครองผูเอาประกนัภยั
มปีระเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้

1) ที่มาของเงินกองทุน มีหลักสากลรวมกันวาเงินสมทบเขากองทุน
ประกันภัยเปนเงินจายโดยบริษัทประกันภัยจากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับในอัตรารอยละ       
ของ เบีย้ประกันภัย ซ่ึงอัตราที่ประเทศตางๆ ใชอยูในปจจุบัน มีตั้งแต 0.5 -1 ของเบี้ยประกันภัย

2) หลักการในการจัดตั้งกองทุนประกันภัยยังไมเคยมีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันวินาศ พ.ศ. 2535

3) การจัดตั้งกองทุนประกันภัยข้ึนเพียงกองทุนเดียวโดยที่ทั้งบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตางจายเงินสมทบเขากองทุนเดียวกันนี้และกองทุนที่มีอยู
เพียงกองเดียวนี้ อาจตองรับภาระทั้งในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย        
รายหนึง่รายใดหรอืหลายรายอยูในสภาพทีไ่มอาจช ําระหนีไ้ด จงึเทากบัเปนการผกูตดิความเสีย่งและภาระ
ของกองทุนไวกับธุรกิจทั้งสองประเภทอันอาจทํ าใหเกิดผลกระทบกับระบบประกันภัยทั้งระบบ 
การมีกองทุนเดียวรวมกันระหวางบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยอาจดูไมเปนธรรม 
ในกรณีที่จะใหเงินสมทบที่จายจากบริษัทประกันชีวิตจะตองเขาไปรับภาระและความเสี่ยงกับธุรกิจ
ของบรษิัทประกันวินาศภัยหรือในกรณีกลับกัน

4) การควบคุมขนาดของกองทุนแมวาการจัดตั้งกองทุนประกันภัย   
จะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งในการคุมครองประชาชนผูถือกรมธรรมประกันภัย (Policyholder)  
ทัง้ในฐานะทีเ่ปนผูเอาประกนัภยัและผูรับประโยชนรวมถึงทายาทของบคุคลเหลานัน้ดวย แตในดาน
ของบริษัทผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยตองถือวาเปนภาระสวนหนึ่งที่จะตอง
หกัรายไดสวนหนึ่งจากเบี้ยประกัน (Premium) เพื่อนํ าเขาสมทบในกองทุนประกันภัย ดังนั้นจึงควร
ก ําหนดหลกัเกณฑในการควบคมุขนาดของกองทนุ การก ําหนดอตัรารอยละของเบีย้ประกนัทีจ่ะตอง
นํ าสงเขากองทุน รวมทั้งการงดการเรียกเก็บเงินสมทบเขากองทุนในกรณีที่กองทุนมีความมั่นคง
หรือมีจํ านวนที่พอสมควรแลว

5) สถานะของกองทนุและการจดัการกองทนุ ในธรุกจิอืน่ทีม่กีารจดัตัง้
กองทนุ เชน กิจการธนาคารกํ าหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
และใหกองทนุมฐีานะเปนนติบิคุคล (มาตรา 29 ตรี พระราชบญัญตัธินาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485)
หรือในกฎหมายของประเทศญี่ปุนที่มีการกอตั้ง (The Non-Life Insurance Policy-holders 
Protection Corporation of Japan) ซ่ึงเปนนติิบุคคลเปนตนในขณะที่กองทุนอื่นที่มีอยูในกฎหมาย
ของประเทศไทย เชน “กองทนุผูประสบภยัจากรถ” ตามความในมาตรา 33 ของพระราชบญัญตัคิุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้น ปญหาที่จะตองพิจารณาตอไปจึงมีวา
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กองทนุเพื่อการคุมครองผูเอาประกันภัย (Insurance Guarantee Fund) ควรมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือ
ไมและควรด ําเนนิการกองทนุอยางไรแตหากไมเปนนติบิคุคลรปูแบบการจดัการกองทนุควรเปนอยางไร
ประเดน็ดังกลาวนี้พิจารณาไดเปน 2 แนวทาง คือ

(1) หากกองทนุเพือ่การคุมครองผูเอาประกนัภยัมฐีานะเปนนติบิคุคล
จะตองมกีารตรากฎหมายรบัรองใหกองทนุมสีถานะเชนนัน้และเมือ่มสีถานะเปนนติบิคุคล ตวักองทนุเอง
ยอมมีสิทธิหนาที่และความรับผิดตามกฎหมายภายในขอบเขตการจัดตั้งและอํ านาจที่กฎหมายใหไว 
แตเนือ่งจากนติบิคุคลเปนเพยีงบคุคลตามความหมายของกฎหมาย  (Juristic Person) ไมใชบคุคลธรรมดา
(Natural person) จงึจ ําเปนที่จะตองใชสิทธิหนาที่และอํ านาจโดยผานบุคคลธรรมดาที่อาจจัดตั้งขึ้น
ในลกัษณะของ “คณะกรรมการจดัการกองทนุ” หรือคณะกรรมการอืน่ทีก่ฎหมายใหอํ านาจ โดยมผูีจดัการ
กองทุนเปนผูดูแลในทางปฏิบัติ

(2) หากกองทุนเพื่อการคุ มครองผู  เอาประกันภัยไมมีฐานะ        
เปนนติบิคุคล กจ็ ําเปนทีจ่ะตองก ําหนดตวัสถาบนัทีจ่ะเปนผูรักษาเงนิหรือรับฝากเงนิกองทนุนีไ้วแทน
ผูมอํี านาจจัดการกองทุน  เพื่อไวใชตามวัตถุประสงคของกองทุน  โดยอาจใหนํ าสงธนาคารแหงชาติ  
(เชน ประเทศมาเลเซียนํ าสง Bank Negara เปนตน) ซ่ึงในกรณีเชนนี้กฎหมายก็ไมจํ าเปนตองบัญญัติ
ใหกองทุนเปนนิติบุคคล แตยังคงตองกํ าหนดตัวบุคคลหรือคณะบุคคลผูมีสิทธิใชเงินกองทุน

6) การใชเงินจากกองทุนและสทิธิหนาที่ของกองทุน เนื่องจากกองทุน
ในลักษณะนี้มีบางประเทศยอมใหเจาหนี้อ่ืนที่มิใชผูถือกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิไดรับชดใช    
หนี้ของตนจากเงินกองทุนนี้ดว ยหากบรษิทัประกันภัยลมละลายและยอมใหผูเอาประกันภัยมีสิทธิ
กูยมืเงนิจากกองทุนไดเทากับจํ านวนเงินที่ตนเรียกรอง (Equivalent to Claim) (เชน ตามกฎหมาย
ของประเทศลัทเวีย เปนตน) ในหลายประเทศไมยอมใหเจาหนี้อ่ืนมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้จากเงินกอง
ทุนประกันภัยเพราะตองการใหกองทุนนี้เปนหลักประกันและเปนประโยชนแกผูถือกรมธรรมประ
กนัภยั (Policyholder) ผูเอาประกันภัย (Insured) ผูรับประโยชน (Beneficiary) และทายาท (Heir) 
ของบุคคลเหลานั้นเทานั้นและจะใชเงินจากกองทุนไดเฉพาะในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยหรือ
บริษทัประกนัชวีิตตกอยูในสภาพที่ไมอาจชํ าระหนี้ไดแลวหรือมีหนี้สินลนพนตัวกอน

(1) จํ ากัดเจาหนี้ทีม่ีสิทธิไดรับชํ าระเงินจากกองทุนใหไดรับเฉพาะ 
ผูถือกรมธรรมประกันภัยและผูเอาประกันภัยรวมถึงบุคคลอื่นที่มีสิทธิไดรับชดใชตามความผูกพัน
ของบรษิทัประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยัเทานัน้ (Insurance Contracts) ไมวาจะเปนสญัญาประกนัชวีติ
หรือสัญญาประกันวินาศภัยก็ตาม แตการชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนในกรณีเกิดภัยแลว    
หรือในกรณีกรมธรรมประกันภัยที่ยังไมขาดอายุ จะมีจํ านวนเทาใดใหเปนไปตามหลักเกณฑ         
ทีก่ ําหนดไวในประกาศ

DPU



16

 (2) เจาหนีต้าม 6.1 จะมสิีทธิไดรับช ําระหนีจ้ากกองทนุเพือ่การคุมครอง
ผูเอาประกนัภัยก็ตอเมื่อสินทรัพย (Assets) ของบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิตที่มีหนี้สิน
ลนพนตัวนั้น ไมเพียงพอที่จะชํ าระหนี้ใหได

(3) เพือ่ใหเงนิกองทนุเพือ่การคุมครองผูเอาประกนัภยัสามารถคุมครอง
เจาหนีท้ีเ่ปนผูถือกรมธรรมประกนัภยัไดอยางแทจริง จ ําเปนทีจ่ะตองตรากฎหมายเพือ่แยกเงนิกองทนุนี้
และจะตองไมนับรวมอยู ในกองทรัพยสินของลูกหนี้ตามความหมายของกฎหมายลมละลาย    
เพราะมฉิะนัน้เจาหนี้อ่ืนที่ไมใชผูถือกรมธรรมจะมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้จากกองทุนประกันภัยนี้ดวย

(4) ไมควรยินยอมใหผูเอาประกันภัยหรือผูถือกรมธรรมประกันภัย
มสิีทธกิูยมืเงนิจากกองทนุได เนือ่งจากการใชเงนิจากกองทนุเพือ่ชดใชใหกบัผูถือกรมธรรมประกนัภยั
หรือผูเอาประกันภัยในบางกรณีอาจกอใหเกิดสิทธิในการรับชวงสิทธิ (Subrogation) เพื่อไลเบี้ย 
จากบุคคลภายนอกที่กอใหเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการประกันวินาศภัย   
ซ่ึงหากผูรับประกนัภยัชดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกผูเอาประกนัภยัไปแลวยอมเขารับชวงสทิธไิลเบีย้
กับบุคคลภายนอกผูกอใหเกิดความเสียหายไดเทาจํ านวนเงินที่ไดชดใชใหผูเอาประกันภัยไป 
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 880) ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะเปนไปไดมากกวากองทุน
ประกนัภยันี้ หากเปนนิติบุคคลอาจไดรับชวงสิทธิโดยผลของกฎหมายจากผูถือกรมธรรมประกันภัย
หรือผูเอาประกันภัย ซ่ึงเมื่อสวมสิทธิไลเบี้ยไดเงินคืนกลับมากเทาไรเงินนั้นจะตกเปนสวนหนึ่ง 
ของกองทุนเพื่อการคุมครองผูเอาประกันภัยในทันที4

2.2  แนวคิดในการคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย

โดยรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสํ าคัญของธุรกิจประกันภัยในฐานะที่มีสวนสํ าคัญ       
ตอความผาสุกของประชาชนและตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รัฐบาลไดประกาศ
กฎหมายซึง่ถือวาเปนรากฐานทีสํ่ าคญัในการสงเสรมิและควบคมุกจิการประกนัภยัเพือ่เปนการคุมครอง
ผูเอาประกันภัยในประเทศไทย คือ ในป พ.ศ. 2535 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ขึน้ใชแทนพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2510 เพือ่ใหเกดิความคลองตวัในการก ํากบัดแูล
พัฒนาและสงเสริมธุรกิจประกันภัยใหมีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมีแนวคิด       
ในการคุมครองในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทและการประกอบธุรกิจ การวางหลักทรัพยประกัน 

                                                    
4 ไผทชิต เอกจริยกร. (2545). โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายในการกํ ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

ของกรมการประกันภัย (รายงานการวิจัย). หนา 38-39.
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การด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัวนิาศภยั การลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัภยัการตรวจสอบ
บริษทัประกันวินาศภัย  เปนตน

การตัง้บรษิทัประกันวินาศภัยนั้นมี  2 รูปแบบ คือ บริษัทจํ ากัดและบริษัทมหาชนจํ ากัด 
ซ่ึงมีขอบเขตการดํ าเนินงานของธุรกิจที่ตองปฏิบัติภายใตพระราชบัญญัติที่แตกตางกัน กลาวคือ 
บริษทัประกนัภยัทีจ่ดทะเบยีนเปนบรษิทัจ ํากดัตองอยูภายใตพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535
เทานั้น ในขณะที่บริษัทประกันภัยที่จัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจํ ากัดนั้นตองดํ าเนินงานภายใต    
พระราชบญัญตัดิังกลาวแลวยังตองอยูภายใตพระราชบัญญัติมหาชนจํ ากัดดวย ดังนั้น ความแตกตาง
ในรูปแบบในการจัดตั้งจะกอใหเกิดปญหาในการกํ ากับดูแลบริษัทประกันภัยที่เปนบริษัทจํ ากัด    
ในทางตรงขามกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํ ากัดจะเกิดผลดีตอการกํ ากับดูแลของรัฐและประชาชน    
ผูเอาประกนัภยั กรณีของบรษิทัประกนัภยัทีจ่ดัตัง้ในรปูแบบของบรษิทัจ ํากดันัน้จะตองปฏบิตัแิละอยูภายใต
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและอยูภายใตการกํ ากับดูแลของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงนายทะเบียนมีอํ านาจในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน   
ของบริษัทและมีอํ านาจตามที่บัญญัติไวในมาตรา 51 หากกรณีเมื่อมีการตรวจสอบกิจการฐานะ  
ของบริษัทประกันวินาศภัยที่เปนบริษัทจํ ากัดและปรากฏวานายทะเบียนจะตองตรวจสอบบริษัทอื่น
เปนบริษัทในเครือเพราะมีกรณีเกี่ยวเนื่องกัน นายทะเบียนก็ไมมีอํ านาจเขาไปตรวจสอบได          
แมตามมาตรา 51 (3) จะใหอํ านาจนายทะเบียนส่ังใหบริษัทหรือผูที่เกี่ยวของกับบริษัทสงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นๆ แตไมไดใหอํ านาจนายทะเบียนจะเขาไปตรวจบริษัทอื่นซึ่งเปนบริษัทในเครือได 
แตหากบริษัทประกันวินาศภัยที่จัดตั้งในรูปของบริษัทมหาชนจํ ากัดแลว นอกจากจะถูกกํ ากับดูแล
โดยนายทะเบยีนตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 แลวยงัตองถูกตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํ ากัด พ.ศ. 2535 และในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 มไิดมกีารก ําหนดในเรือ่งใดไวโดยเฉพาะนายทะเบยีนตามพระราชบญัญตัิ
บริษทัมหาชน จ ํากดั พ.ศ. 2535  กส็ามารถด ําเนนิการตรวจสอบไดอยางตอเนือ่งโดยในการก ํากบัดแูล
ความมัน่คงและฐานะทางการเงินของผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นจะมีรูปแบบ คือ

2.2.1 การจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ
ผูรับประกนัภัย คือ ผูที่ผูกพันตนวาจะใชคาสินไหมทดแทนหรือเงินจํ านวนหนึ่ง

ใหแกผูเอาประกนัภยั ดงันัน้ ผูทีจ่ะประกอบการรบัประกนัภยัไดจะตองมเีงนิทนุหมนุเวยีนในการประกอบ
ธุรกจิเปนจ ํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่ดํ าเนินการคาโดยการแสวงหากํ าไร
จากการลงทนุประกอบธรุกจิและในปจจบุนัธรุกจิประกนัวนิาศภยัไดมกีารพฒันาและมกีารแขงขนักนั
มากขึ้น ภาครฐัจงึจ ําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัย
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โดยมหีลักการทีมุ่งจะควบคมุใหบริษทัประกนัวนิาศภยัเปนสถาบนัการเงนิในระบบและใหมกีารจ ํากดั
จ ํานวนมใิหมากจนกลายเปนการประกอบธรุกจิการคาโดยเสรจีนขาดความมัน่คงโดยก ําหนดใหมขีัน้ตอน
ในการดํ าเนินการจัดตั้งที่ตองมีการขออนุญาตเขมงวดเปนพิเศษกวาธุรกิจทั่วไปอื่นๆ

ในระยะแรกกอนที่จะมีกฎหมายเฉพาะมาควบคุมบริษัทประกันวินาศภัย คือ 
กอนป พ.ศ. 2510 ธุรกิจประกันภัยอาจจัดตั้งในรูปแบบขององคกรธุรกิจประเภทใดก็ได เชน       
หางหุนสวนสามญั หางหุนสวนจ ํากดั หรือบริษทัจ ํากดั ตามพระราชบญัญตัลัิกษณะเขาหุนสวนและ
บริษทัตอมาเมื่อป พ.ศ. 2510 ซ่ึงเปนปที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ใชบังคับ5     
โดยกํ าหนดใหธุรกิจประกันวินาศภัยจะตองจัดตั้งในรูปบริษัทจํ ากัด โดยตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการกอนจึงจะจดทะเบียนบริษัทไดและยังตองไดรับใบอนุญาต
ประกอบกจิการประกนัภยั แตพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2510 ดงักลาวท ําใหผูประกอบธรุกจิ
ประกันวินาศภัยอยูกอนแลวตองดํ าเนินการขอรับใบอนุญาต เพื่อใหเปนบริษัทประกันวินาศภัย      
ทีถู่กตองตามกฎหมาย ผูประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยัวนิาศภยัรายใดไมสามารถด ําเนนิการตามเงือ่นไข
และหลกัเกณฑทีก่ ําหนดกจ็ะไมไดรับใบอนญุาตซึง่กม็ผีลกระทบพอสมควรแตอยางไรกต็ามวตัถุประสงค
ของการออกกฎหมายฉบบัดงักลาวกเ็พือ่บงัคบัใชใหบริษทัประกนัภยัทีด่ ําเนนิกจิการประกนัวนิาศภยั
อยู ก อนแลวและบริษัทที่จะดํ าเนินกิจการประกันวินาศภัยใหเขามาอยู ภายใตการกํ ากับดูแล          
ของกระทรวงเศรษฐการประกอบกบับรษิทัประกนัวนิาศภยัเปนธรุกจิทีต่องไดรับอนญุาตและเปนธรุกจิ
ที่ตองอาศัยความไววางใจของประชนทํ าใหมีการจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยขึ้นเปนจํ านวนมาก6

แตปญหาที่ตามมา คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตมีจํ านวนมาก แตมีมาตรฐาน         
ในการด ําเนนิงานไมเทาเทยีมกนั ทัง้นีเ้พราะการด ําเนนิธรุกจิประกนัภยัมรีายละเอยีดทียุ่งยากและซบัซอน
เมือ่มเีหตุปจจัยภายในและภายนอกจากสภาวะเศรษฐกิจก็อาจท ําใหบริษทัประกนัวนิาศภยัเกิดปญหา
ในการดํ าเนินงานขึน้ได

ตอมาเมื่อพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลใชบังคับนั้น ซ่ึงเปนป
ทีพ่ระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 ใชบังคับแลวเชนกัน ขอก ําหนดในการจัดตั้งบริษัท
ประกันวินาศภัยก็เปลี่ยนไป โดยกํ าหนดใหการจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยตองจัดตั้งในรูป       
ของบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชน จํ ากัด โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงจะจัดตั้งบริษัทไดและจะตองไดรับในอนุญาต

                                                    
5 ราชกิจจานุเบกษา. เลม 84, ตอนที่ 32 (ฉบับพิเศษ). วันที่ 14 เมษายน 2510.
6 ราชกิจจานุเบกษา. เลม 90, ตอนที่ 54 (ฉบับพิเศษ). วันที่ 17 พฤษภาคม 2516.
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ประกอบธรุกจิประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี7 และ
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย8

เหตทุีพ่ระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 กํ าหนดใหการประกอบธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยัสามารถจดัตัง้ไดทัง้สองรปูแบบ เนือ่งจากเปนการบญัญตัใิหสอดคลองกบัพระราชบญัญตัิ
บริษทัมหาชน จํ ากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงกํ าหนดใหบริษัทเอกชนที่มีผูถือหุนตั้งแต 100 คนขึ้นไป จะตอง
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด ทั้งนี้เนื่องจากมีบริษัทประกันวินาศภัยหลายแหงมีผูถือหุน     
เกนิ 100 คนขึน้ไป หากไมบญัญตัไิวกอ็าจมผีลกระทบตอบรษิทัเหลานัน้ได โดยเจตนารมณของกฎหมาย
มไิดบงัคบัใหบริษัทประกันวินาศภัยจะตองเปนบริษัทมหาชน จํ ากัด ซ่ึงเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดกํ าหนดแตเพียงวาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมี 
นิติบุคคลในรูปบริษัทมหาชนจํ ากัด และเพื่อเปดโอกาสใหบริษัทจํ ากัดที่ไดรับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประเภทนี้อยูกอนแลว ตอไปอาจเขาหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํ ากัด       
ใหเปลี่ยนสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดก็ได จึงทํ าใหบริษัทประกันวินาศภัยสวนใหญจัดตั้ง         
ในรูปบริษัทจํ ากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งๆ ที่สถาบันการเงินประเภทอื่น
กฎหมายไดบงัคบัจดัตัง้ในรปูบรษิทัมหาชนจ ํากดัแลว โดยผูเขยีนจะไดศกึษาและวเิคราะหวาการจดัตัง้
บริษทัประกนัวนิาศภยัควรจะเปนบรษิทัมหาชนจ ํากดัหรือบริษทัจ ํากดั และมผีลกระทบตอการด ําเนนิธรุกจิ
ประกนัวินาศภัยอยางไรในบทตอไป

                                                    
7 ตามนัยแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, มาตรา 6 ซึ่งบัญญัติวา
  “ภายใตบังคับมาตรา 7  การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะกระทํ าไดเมื่อจัดต้ังขึ้นในรูปบริษัทจํ ากัด 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือบริษัทมหาชน จํ ากัด  ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํ ากัด และ
โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี”
   การจัดตั้งบริษัทจํ ากัด หรือบริษัทมหาชน จํ ากัด  ตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ในการนี้จะกํ าหนดเงื่อนไขใหปฏิบัติกอนใหความเห็นชอบก็ได

8 ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่องกํ าหนดเงื่อนไขการจัดต้ังบริษัทจํ ากัด  หรือบริษัทมหาชน จํ ากัด  เพื่อ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยสํ าหรับป 2538  ลงวันที่ 1  มิถุนายน 2538  ซึ่งมีขอกํ าหนดดังนี้
   1. รายช่ือผูถือหุนทั้งหมดของบริษัท  จํ านวนหุนที่แตละรายจะถือ  ตลอดจนสัญชาติของผูถือหุน

 2. ช่ือและประวัติของบุคคลที่ดํ ารงตํ าแหนงประธานกรรมการ  กรรมการบริหารและตํ าแหนงผูจัดการ
   3. หามผูถือหุนแตละรายที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 3  ขึ้นไปของจํ านวนหุนทั้งหมดโอนการถือหุนใหบุคคล
อื่นภายในระยะเวลา 3 ป  นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต

 4. การเปลี่ยนแปลงประธานบริษัท  ประธานบริหาร  และกรรมการผูจัดการ  ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน
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2.2.2 หลักทรัพยประกันตางๆ
ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกัน

วินาศภัยมีสวนสํ าคัญตอการดํ าเนินงานและการคงอยูของบริษัทเปนอยางยิ่ง โดยเพื่อใหบริษัท   
ประกนัภยัสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกนัภยัเปนหลักประกนัขัน้ตํ ่าเปนอยางนอย
เพราะฉะนัน้รัฐจงึจ ําเปนทีจ่ะตองเขามาควบคมุก ํากบัดแูลความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยั
ไวตลอดเวลาที่ประกอบุรกิจเพื่อใหผูเอาประกันภัยไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยจะควบคุม
กํ ากับดูแลในดานของหลักทรัพยประกันภัย การดํ ารงเงินกองทุน การวางเงินสํ ารองประกันภัย    
การด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยั การลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัภยั การตรวจสอบ
บริษัทประกันภัยใหเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบันโดยมีการกํ ากับดูแลดังนี้ คือ

2.2.2.1 เงินกองทุน
ความมุงหมายในการก ําหนดใหบริษทัประกนัวนิาศภยัตองด ํารงเงนิกองทนุ

ก็เพื่อใหบริษัทประกันวินาศภัยมีความมั่นคงในฐานะทางการเงินพรอมที่จะชํ าระภาระผูกพัน     
หรือหนีสิ้นตาง  ๆได ทัง้นีเ้นือ่งจากเงนิกองทนุเปนตวัก ําหนด ซ่ึงความสามารถในการรบัเสีย่งภยัของบรษิทั
ดังนั้นเงินกองทุนจึงเปนปจจัยหนึ่งในการเสริมสรางความมั่นคงใหแกบริษัทประกันวินาศภัย       
แตเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของธุรกิจประกันวินาศภัยไดมีการขยายตัวมากขึ้นและมีการทํ า
ประกันภัยมากขึ้นทํ าใหเบี้ยประกันภัยก็มีมากขึ้นเชนกัน ดังนั้นจํ านวนเงินกองทุนที่กฎหมาย
ก ําหนดไวจงึไมเหมาะสมกบัจ ํานวนเบีย้ประกนัภยั  อีกทัง้ตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2510  
ไดกํ าหนดเงินกองทุนไวในลักษณะที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาวะเศรษฐกิจนายทะเบียน
ไมมีอํ านาจกํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยดํ ารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นได ซ่ึงเปนปญหาที่อาจสง    
ผลกระทบตอความมั่นคงของบริษัทประกันวินาศภัยได แตเมือ่มปีระกาศใชพระราชบัญญัติประกัน
วนิาศภัย พ.ศ. 2535 จึงมีการแกไขบทบัญญัติในเรื่องเงินกองทุน โดยกํ าหนดใหมจี ํานวนเงินกองทุน
ที่เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ซ่ึงมีเหตุผลในการแกไขวาเพื่อเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยใหสูงขึ้น
เพื่อเสริมสรางใหฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยใหมั่นคงในการควบคุมกํ ากับดูแลฐานะ
ทางการเงินและการดํ าเนินงานของบริษัทไดบัญญัติไวในมาตรา 27 ไววา “บริษัทตองดํ ารงไว      
ซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนจํ านวนไมนอยกวารอยละสิบ       
ของเบีย้ประกันภัยที่ไดรับทั้งหมดสํ าหรับปฏิทินที่ลวงหนา แตทั้งนี้ตองไมตํ่ ากวาสามสิบลานบาท”
แตอยางไรกต็ามแมจะมกีารเพิม่จ ํานวนเงนิกองทนุใหสูงขึน้แตในปจจบุนัภาวะเศรษฐกจิไดเปลีย่นไป
ทํ าใหความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยไดรับโอนมามีจํ านวนมากเชนกัน แตการกํ าหนดอัตราสวน   
เงินกองทุนกลับมีลักษณะที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงใหมากที่สุด
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โดยในปจจุบันไดมีการแกไขรางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในเรื่องหมวดการดํ ารง
เงนิกองทุนและสินทรัพยสภาพคลองเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนได

2.2.2.2 เงินสํ ารองประกันภัย
เบีย้ประกนัภยัทีบ่ริษทัประกนัวนิาศภยัรับจากผูเอาประกนัภยัเปนการรบั

ลวงหนาและมีภาระผูกพันที่จะตองชดใชตามสัญญาตราบเทาที่กรมธรรมยังมีผลบังคับอยู ดังนั้น  
จึงจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองกํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยตองจัดสรรเบี้ยประกันภัยจํ านวนหนึ่ง
สํ ารองไวสํ าหรับชดใชแกผูเอาประกันภัยโดยเปนไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย9

                                                    
9 ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง การจัดสรรเงินสํ ารองเพื่อการเสี่ยงภัย  ไดกํ าหนดไวดังนี้
   “ขอ 2 ใหบริษัทจัดสรรเงินสํ ารองเพื่อการเสี่ยงภัยไวดังตอไปนี้”

2.1 เงนิส ํารองส ําหรบัเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไมตกเปนของบรษิทัใหจดัสรรจากเบีย้ประกนัภัยทีบ่รษิทั
ไดรับตามประเภทของสัญญาประกันภัย ดังตอไปนี้

     2.1.1 สญัญาประกนัภัยการขนสงเฉพาะเทีย่วใหจดัสรรไวเตม็จ ํานวนเบี้ยประกนัภัยในรอบ
เกาสิบวัน นับยอนหลังจากวันจัดสรร

2.1.2 สญัญาประกนัภัยมผีลบงัคบัอยูทกุประเภทนอกจาก 2.1.1 ใหจดัสรรไวไมนอยกวา
จํ านวนที่คํ านวณขึ้นจากวิธีเฉลี่ยรายเดือน

2.1.3 ในกรณทีีม่กีารประกนัตอกับผูประกอบธรุกิจประกนัวินาศภยัในตางประเทศใหบรษิทั
จดัสรรไวจากเบีย้ประกนัตอ ตามหลกัเกณฑใน 2.1.1 หรอื 2.1.2 แลวแตกรณ ีเวนแตจะไดรบัอนมุติัจากนายทะเบยีน
เปนอยางอื่นสํ าหรับการประกันตอแบบเฉพาะราย

2.2 เงินสํ ารองสํ าหรับคาสินไหมทดแทน ใหจัดสรรไวดังนี้
2.2.1 ในกรณทีีต่กลงจ ํานวนเงนิคาสนิไหมทดแทนไวแลว ใหจดัสรรไวไมนอยกวาจ ํานวน

สินไหมทดแทนที่ไดตกลงไวแลวนั้น
2.2.2 ในกรณีที่ยังไมไดตกลงจํ านวนคาสินไหมทดแทนใหจัดสรรไวไมนอยกวาจํ านวน

คาเสียหายที่แทจริง แตตองไมเกินจํ านวนความรับผิดขั้นสูงตามสัญญาประกันภัย
เงนิส ํารองตาม 2.2 เฉพาะการรบัประกนัภัยรถยนตเมือ่รวมกนัแลวเปนจ ํานวนไมนอยกวา

รอยละยีส่บิหาของเงนิทีต่องจดัสรรไวตาม 2.1 ใหจดัสรรไวไมนอยกวารอยละยีส่บิของเงนิทีต่องจดัสรรไวตาม 2.1
   ขอ 3 ทรพัยสนิทีม่ไีวเพือ่เงนิส ํารองทีจ่ดัสรรไวตามประกาศนีใ้หด ํารงไวในประเทศไทย เวนแตทรพัยสนิ

หรือสิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นตามสัญญาประกันตอกับผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในตางประเทศ
   ขอ 4 การคํ านวณเงินสํ ารองที่บริษัทจะตองจัดสรรตาม 2.1.2 สํ าหรับป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2523 

บริษัทอาจนํ าคาใชจายลวงหนาไมเกินอัตราที่กํ าหนดดังตอไปนี้มาหักออกจากเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับ คือ
ส ําหรบัป พ.ศ. 2521 รอยละ 15 ส ําหรบัป พ.ศ. 2522 รอยละ 10 ส ําหรบัป พ.ศ. 2523 รอยละ 5”
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เนือ่งจากในธรุกจิประกนัวนิาศภยันัน้จ ํานวนเบีย้ประกนัภยัทีผู่เอาประกนัภยั
สงใหบริษัทเปนการคุมครองภัยในระยะเวลา 12 เดือนโดยเริ่มช ําระเบี้ยประกันภัยตั้งแตเดือนแรก
ใหครบลวงหนาถึง 12 เดือน เงินจ ํานวนดงักลาวนี้ในดานการรับประกนัภยัเรียกวา “เบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย” ซ่ึงถือวายังเปนสวนของผูเอาประกันภัยอยู      
ดวยเหตุนี้สมควรที่จะใหหลักประกันแกประชาชนไวในสวนนี้ดวยการกํ าหนดใหบริษัทประกันภัย
ตองจดัสรรทรพัยสินไวเปนเงนิสํ ารองส ําหรบัเบีย้ประกนัภยัดงักลาว และส ําหรับคาสนิไหมทดแทน
ทีบ่ริษทัประกนัภยัตองรบัผดิชดใชใหแกผูเอาประกนัภยั เพือ่ใหผูเอาประกนัภยัและประชาชนไดรับ
มีความมั่นใจไดวาอยางนอยตนก็ยังมีหลักประกันในเงินสวนดังกลาวนี้ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2510  มิไดกํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยตองจัดสรรเงินสํ ารองสํ าหรับ 
เบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทและเงินสํ ารองสํ าหรับคาสินไหมทดแทน สงผลให   
ผูเอาประกนัภยัไมไดรับการคุมครองเทาทีค่วร แตเมือ่มกีารประกาศใชพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั
พ.ศ. 2535 จงึไดมกีารบญัญตัเิพิม่เตมิไวในมาตรา 23, 2410 จากบทบญัญตัพิระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั
พ.ศ. 2535 ที่กํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยจะตองวางเงินสํ ารองไวตอนายทะเบียนประกันภัย  
จงึเปนมาตรการอยางหนึง่ทีส่รางความมัน่คงแกบริษทัประกนัภยัในกรณทีีจ่ะตองชดใชคาสินไหมทดแทน
แกผูเอาประกันภัย ซ่ึงหากมิไดมีการกํ าหนดไวก็อาจจะเกิดความเสี่ยงแกผูเอาประกันภัยในกรณี     
ที่บรษิทัประกันวินาศภัยไมสามารถที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน

                                                    
10 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, มาตรา 23  บัญญัติวา

     “ใหบริษัทจัดสรรเงินสํ ารองดังนี้
(1) เงินสํ ารองสํ าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท
(2) เงินสํ ารองสํ าหรับคาสินไหมทดแทนและ
(3) เงินสํ ารองเพื่อการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด
การจัดสรรทรัพยสินไวเปนเงินสํ ารองตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศกํ าหนด
ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํ ารองตามวรรคหนึ่ง จะเปนเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ

ทรัพยสินอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดก็ได”
มาตรา 24  บัญญัติวา
“รัฐมนตรีมีอํ านาจประกาศใหบริษัทวางเงินสํ ารองมาตรา 23 (1) ไวกับนายทะเบียนตามประเภท

ของการประกันภัยและตามอัตราหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในประกาศ”
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2.2.3 การด ําเนินงานของผูรับประกันวินาศภัย
พระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดกํ าหนดใหผูรับประกันภัยจะตอง

เปนบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัดซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล การดํ าเนินการตางๆ จึงตอง 
กระท ําการโดยผานทางผูแทนนติบิคุคล ดงันัน้การด ํารงต ําแหนงผูบรหิารของบรษิทัประกนัวนิาศภยั
จึงมีความสํ าคัญเพราะมีสวนสํ าคัญในการสงเสริมใหบริษัทประกันวินาศภัยสามารถดํ าเนินธุรกิจ 
ไดอยางมัน่คงและมคีวามกาวหนา หรือหากมกีารบรหิารงานทีผิ่ดพลาดกอ็าจท ําใหบริษทัประกนัวนิาศภยั
ประสบกับความลมเหลวได ภาครฐัจงึมีมาตรการในการกํ ากับดูแลผูบริหาร กรรมการ หรือบุคคล  
ที่มีอํ านาจในการจัดการโดยการกํ าหนดคุณสมบัติของผูบริหารกรรมการไว เพื่อใหไดผูบริหาร      
ทีม่ีความเหมาะสมซึ่งมีสาระสํ าคัญดังนี้

2.2.3.1 คณุสมบัติของผูบริหาร
 การทีก่ฎหมายจะตองก ําหนดคณุสมบตั ิ คณุวฒุขิองผูบริหารไวอยางเครงครดั
เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่จะตองอาศัยผูบริหารบริษัทที่มีความรูความสามารถ  
และเปนผูทีม่ปีระวตัิทีด่ ีมคีวามซือ่สัตย เพราะธรุกจิประกนัวนิาศภยัเปนธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัประชาชน
โดยอาจไดรับผลกระทบจากการบรหิารงานของผูบรหิารไดซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
ก็มิไดมีการกํ าหนดคุณสมบัติของผูบริหารไวแตอยางใดคงกํ าหนดเฉพาะในเรื่องของความสามารถ
ไวในมาตรา 1154 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ก็มีบทบัญญัติ
ทีก่ ําหนดวา “กรรมการตองไมเปนบุคคลลมละลายหรอืไรความสามารถ” เทานัน้และตามพระราชบญัญตัิ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ก็มิไดมีการกํ าหนดคุณสมบัติของผูบริหารไวแตอยางใด ดังนั้น         
เมื่อพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประกาศใชบังคับจงึไดบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของกรรมการรวมทั้งผูบริหารไวในมาตรา 35 โดยกํ าหนดวา

“หามมิใหบริษัทตั้งหรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือ
ท ําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ พนักงานบุคคลผูมีอํ านาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัท

(1)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(2) เคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุกในความผิด

เกีย่วกับทรัพยที่กระทํ าโดยทุจริต
(3) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํ านาจในการจัดการ   

ของบรษิทัในชวงเวลาที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต
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(4) เปนกรรมการ ผูจดัการ หรือบคุคลผูมอํี านาจในการจดัการของบรษิทัอืน่
ทีไ่ดรับใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลกัเกณฑและเงือ่นไข   
ทีรั่ฐมนตรีประกาศกํ าหนด

ซ่ึงตามประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535  
ก ําหนดวา บคุคลทีเ่ปนหรือท ําหนาทีก่รรมการ ผูจดัการ หรือบคุคลผูมอํี านาจในการจดัการของบรษิทั
ประกันวินาศภัยอ่ืนไดกลาวคือ

(ก) บริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนตองเปนบริษัทที่ไดรับใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจเฉพาะ

(ข) บริษัทที่บุคคลนั้นเปนหรือทํ าหนาที่กรรมการ ผูจัดการหรือ    
ทีบ่คุคลนัน้มอํี านาจในการจดัการของบรษิทัตองขออนญุาตหรอืใหความยินยอมใหบุคคลนั้นไปเปน
หรือท ําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ หรือมีอํ านาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยนั้นไดดวย

(5) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํ านาจ
ในการจัดการของบริษัทตามมาตรา 53

(6)  เปนขาราชการการเมือง
(7) เปนขาราชการซึง่มหีนาทีเ่กีย่วกบัการควบคุมบริษัทเวนแตเปนกรณี

ของบรษิทัทีเ่ปนรัฐวสิาหกจิ หรือไดรับความเหน็ชอบจากรฐัมนตรเีพือ่ชวยเหลือการด ําเนนิงานของบรษิทั
หรือเปนผูที่ไดรับแตงตั้งตามมาตรา 53

ขอกํ าหนดในเรื่องคุณสมบัติของผูบริหารบริษัทประกันภัยดังกลาว  
เปนการควบคมุในเรือ่งความสามารถของผูบริหารวา จะตองไมเปนหรอืไมเคยเปนบคุคลตองโทษจ ําคกุ
โดยค ําพพิากษาถึงที่สุดใหจํ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํ าโดยทุจริต แตบทบัญญัติดังกลาว
มไิดมกีารก ําหนดคณุวฒุทิางการศกึษา หรือประสบการณในการท ํางานของผูบริหารไว ทัง้นีเ้นือ่งจาก 
ผูบริหารของสถาบันการเงินประเภทอื่น เชน บริษัทเงินทุนไดมีการกํ าหนดคุณวุฒิทางการศึกษา
และประสบการณของผูบริหารไว11 จึงอาจทํ าใหมีผูบริหารที่ขาดประสบการณและไมมีความรู

                                                    
11 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522,

มาตรา 22 บัญญัติวา
“หามมใิหบรษิทัเงนิทนุต้ังหรอืยอมใหบคุคลซึง่มลีกัษณะดงัตอไปนีเ้ปนหรอืท ําหนาทีก่รรมการ ผูจดัการ

หรือพนักงานหรือบุคคลผูมีอํ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทเงินทุน
(9) เปนบุคคลซึ่งมิไดมีคุณวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณในการทํ างานหรือคุณสมบัติอื่นทั้งนี้ตามที่

ธนาคารแหงประเทศไทยก ําหนดโดยความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี ซึง่ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่  
16 มกราคม 2527 กํ าหนดวา ขอ 2 ผูบริหารตองมีคุณสมบัติ
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ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการบริหารธุรกิจ รวมทั้งมิไดมีการกํ าหนดใหการแตงตั้งกรรมการ
หรือผูบริหารและบคุคลทีม่อํี านาจในการบรหิารของบรษิทัประกนัวนิาศภยัจะตองไดรับความเหน็ชอบ
จากนายทะเบียนแตอยางใดจึงทํ าใหนายทะเบียนไมสามารถตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติตางๆ
ของผูบริหาร นายทะเบยีนจะทราบวาผูบริหารบางคนมคีณุสมบตัไิมเหมาะสมกต็อเมือ่เกดิความเสยีหาย
ตอบริษทัประกนัวนิาศภยัแลว ซ่ึงผูเขยีนเหน็วาปญหาดงักลาวจะตองศกึษาและวเิคราะหถึงความเหมาะสม
ในบทที่ 5 ตอไป

2.2.3.2 อํ านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารบริษัทประกันวินาศภัย
อํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทนั้นในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยกํ าหนดไวในมาตรา 1168 แตเพียงวา “กรรมการหรือบุคคลซึ่งเปนผูแทน
ของกรรมการจะตองใชความเอือ้เฟอสอดสองอยางบคุคลคาขายผูประกอบอาชพีดวยความระมดัระวงั
และจะตองไมประกอบการคาขายใดๆ อันมีสภาพเปนอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับการคา
ของบริษัท” และบัญญัติเร่ืองความผิดของกรรมการไวในมาตรา 1169 วา “ถากรรมการทํ าใหเกิด
ความเสยีหายแกบริษทัๆ จะฟองเรยีกเอาสนิไหมทดแทนแกกรรมการกไ็ด หรือในกรณบีริษทัไมยอม
ฟองรองผูถือหุนคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นวาก็ได” การฟองรองของผูถือหุนนี้มีบทบัญญัติ
ขอบเขตที่ผูถือหุนจะฟองรองกรรมการไดในมาตรา 1170 กลาวคือ “หากความเสียหายเกิดขึ้น    
จากการกระทํ าของกรรมการภายใตการอนุมัติของที่ประชุมใหญแลว ผูถือหุนที่มิไดใหอนุมัติ      
ในการกระท ํานั้นจึงจะมีสิทธิฟองรองกรรมการได แตตองฟองรองภายในเวลาหกเดือนนับแตวันที่
ทีป่ระชุมใหญมีมติใหอนุมัติในเรื่องนั้น”

1) เปนบคุคลทีม่คีณุวฒุทิางการศกึษาและมปีระสบการณในการท ํางาน
ดงัตอไปนี้ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทย

(1) สํ าหรับกรรมการผูมอํี านาจลงชือ่ผูกพนับรษิทั ผูจดัการ รองผูจดัการ
หรือผูซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น

(ก) สํ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป หรือเทยีบเทาที่ ก.พ.
รับรองและมีประสบการณในการทํ างานมาแลว ไมนอยกวาสามป หรือ

(ข) สํ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย
สายอาชพีขึน้ไปหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการทํ างานมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ

(ค) สํ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตนขึน้ไปหรอืเทยีบเทา
และมีประสบการณในการทํ างานมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป

(10).............................
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บริษทัเงินทุนจะแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานหรือ
บคุคลผูมีอํ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทเงินทุน หรือทํ าสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํ านาจ
เดด็ขาดในการบรหิารงานของบรษิทัเงนิทนุไดตอเมือ่ไดรับความเหน็ชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย

สวนพระราชบัญญัติบริษทัมหาชน จํ ากัด พ.ศ. 2535 กํ าหนด
อํ านาจหนาที่ของกรรมการไวในมาตรา 85 ใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุ นดวยความซื่อสัตยสุจริต        
และระมดัระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท ซ่ึงถาเกิดความเสียหายจากการกระทํ าหรือการละเวน
การกระท ําอันเปนการทีต่องปฏบิตัติามหนาทีด่งักลาว บริษทัอาจเรยีกคาสนิไหมทดแทนจากกรรมการได
ถาบริษัทไมเรียกรองผูถือหุนคนใดคนหนึ่งรวมกับผูถือหุนไมนอยกวารอยละหาของหุนที่จํ าหนาย
ไดทั้งหมดจะแจงใหบริษัททํ าการเรียกรองก็ได หากบริษัทไดดํ าเนินการตามที่ผูถือหุนนั้นแจง        
ผูถือหุ นนั้นจะนํ าคดีขึ้นฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนบริษัทก็ได หรือขอใหศาลสั่งระงับ         
การกระท ําดังกลาวไดหรืออาจขอใหศาลสั่งใหกรรมการคนนั้นออกจากตํ าแหนงก็ได

สํ าหรับผูบริหารบริษัทประกันวินาศภัยซ่ึงจะตองปฏิบัติหนาที่
ตามที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด 
พ.ศ. 2535 ดงัทีไ่ดกลาวแลวยงัจะตองปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 ทัง้กรณีที่
บริษทัประกันวินาศภัยกระทํ าความผิดพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดมีบทบัญญัติ 
ใหกรรมการจะตองรับผิดในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคลตามมาตรา 10812

2.2.4 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อเปนการกํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยมีการลงทุนประกอบธุรกิจที่มี

ลักษณะเหมาะสมจึงตองมีการเขามาควบคุมกํ าหนดเงื่อนไขการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกนัวนิาศภัยเพื่อควบคุมประเภทของธุรกิจและขอบเขตของการประกอบธุรกิจใหเหมาะสม

                                                    
12 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, มาตรา 108 บัญญัติวา “ในกรณีที่บริษัทใดจงใจกระทํ า

ความผิดเพราะฝาฝนมาตรา 28 หรือมาตรา 35 หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความเปนจริง    
ที่ตองบอกใหแจงหรือใหทํ าคํ าช้ีแจงตามมาตรา 49 หรือไมหยุดรับประกันวินาศภัยเปนการชั่วคราว ตามมาตรา 52  
วรรคหนึ่ง กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งไดรับผิดชอบในการดํ าเนินการของบริษัทนั้น ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน
หน่ึงปหรอืปรบัไมเกนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ ํา ทัง้ปรบั เวนแตจะพสิจูนไดวาตนมไิดมสีวนในการกระท ําความผดิ
ของบริษัทนั้นดวย”
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1) ก ําหนดสดัสวนหรือจ ํานวนสูงสดุทีบ่ริษทัประกนัวนิาศภยัจะลงทนุในหลกัทรพัย
แตละประเภทและแตละบุคคลหรือแตละบริษัทไว

2) ก ําหนดคณุสมบตัเิฉพาะตวัของบรษิทัทีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยัจะน ําไปลงทนุ
วาตองเปนบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีการประกอบกิจการที่ดี

3) การกํ าหนดเงื่อนไขการคืนเงนิตนและดอกเบี้ยพรอมทั้งกํ าหนดใหบริษัท
ประกนัวนิาศภยัตองใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยไมตํ่ ากวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด

2.2.5 การตรวจสอบบริษัทประกันวินาศภัย
การตรวจสอบกิจการประกันภัย หมายถึง การพิสูจนความจริงและการสืบสวน

เกีย่วกับทรัพยสิน หนี้สินและผลของการประกอบธุรกิจทุกขั้นตอนไมวาจะโดยวิธีใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้
เพือ่ใหไดความจรงิและความถกูตองในการประกอบธรุกจิของบรษิทัประกนัวนิาศภัย ซ่ึงการตรวจสอบนัน้
เนนหนกัไปในดานการตรวจสอบระบบการบริหารงานของบริษัท การทํ าความเขาใจ การทบทวน
และการทดสอบการไดมาซึง่เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วของกบัธุรกจิประกนัภยัเพือ่ใหมัน่ใจในความมัน่คง
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยวาแทจริง ถูกตอง มีระบบการบริหารจัดการทีด่แีละถูกตอง
เหมาะสม ทัง้ยงัรวมถงึการตรวจสอบเพือ่ใหทราบถงึพฤตกิรรมของบรษิทัในการปฏบิตัติอผูเอาประกนัภยั
เพื่อเปนการคุมครองและรักษาของผูเอาประกันภัยและผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัยทั้งระบบ
โดยเปนการสงเสรมิ สนบัสนนุ และเสนอแนะใหบรษิทัประกนัวนิาศภยัพัฒนากาวหนาเปนทีเ่ชือ่ถือ
ของประชาชนและเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงสามารถทํ าใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น13

                                                    
13 เติมสุข บุญภิรักษ ก (2540). “การพัฒนาระบบบัญชีและการตรวจสอบเปนหลักสํ าคัญในการกํ ากับ

ธุรกิจประกันภัย.” วารสารกรมการประกันภัยครบรอบ 18 ป. หนา 115-116.
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งการควบคุมและก ํากับดูแล
กองทุนประกันวินาศภัยตามกฎหมายไทยเปรียบกับตางประเทศ

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัสวนใหญจะเนนการขายประกนัภยัประเภททีต่นถนดัและฐานขอมลู
ลูกคาทีชั่ดเจนไมกระจดักระจายและมกีารกระจายการรบัประกนัภยั ในแตละประเภทอยางเหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงดานการประกอบการของบริษัทประกันวินาศภัย ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิด
ความแตกตางในดานขนาดและโครงสรางของบริษัท การพัฒนาประสิทธิภาพในดานการใหบริการ
ตลอดจนความมั่นคงทางการเงินและเสถียรภาพการบริหารงานของบริษัทประกันวินาศภัย  แมจะมี
การกํ าหนดใหบริษัทประกันภัยตองดํ ารงเงินกองทุนในจํ านวนที่เหมาะสมกับระดับของความเสี่ยง
ใหมากยิ่งขึ้น ความแตกตางของธุรกิจประกันวินาศภัยกับธุรกิจทั่วๆ ไป อีกประการก็คือ เงินทุน   
ในการประกอบกิจการในสวนของธุรกิจทั่วไปเงินทุนที่ใชจะระดมมาจากผูถือหุนหรือเงินกู ไมวา
ในหรอืนอกประเทศ แตสํ าหรับธรุกจิประกนัวนิาศภยัจ ํานวนเงนิสวนใหญจะเปนเงนิของผูเอาประกนัวนิาศภยั
สวนเงินของผูถือหุนจะเปนสวนนอยจากการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยที่ลมเหลว 
พบวาสวนใหญมาจากปญหาการขาดสภาพคลองและมีฐานะทางการเงินที่ไมมั่นคงอันเกิดจากปจจยั
ภายในของบริษัทประกันวินาศภัยเองสื่บเนื่องมาจากการบริหารงานในดานการลงทุนที่ผิดพลาด         
ของบรษิทั การยกัยายถายเทเงนิใหกบับรษิทัในเครอื ขาดระบบการควบคมุภายในทีด่พีอ1 โดยทีบ่ริษทั
ประกันวินาศภัยมีหนาที่ในการรับโอนความเสี่ยงมาจากผูเอาประกันภัยแลวนํ าความเสี่ยงนั้นไป
บริหารจัดการเพื่อสรางความมั่นคงแกเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในการดํ าเนินธุรกิจทั่วไป
บริษทัประกนัวนิาศภยัยอมมคีวามเสีย่งเชนเดยีวกบัธรุกจิของบรษิทัทัว่ๆ ไป ซ่ึงความเสีย่งทีม่ผีลกระทบ
ตอสถานะทางการเงินและการดํ าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอมูลคาสินทรัพยของบริษัทประกันวินาศภัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอมูลคาหนี้สินของบริษัท
ประกันวินาศภัย ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดํ ารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย    
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอมูลคาสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย โดยในปจจุบันนี้

                                                       
1 เติมสุข บุญภิรักษ ข (ม.ป.ป.). “ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอบริษัทประกันภัย.” วารสารการประกันภัย

ครบรอบ 24 ป. หนา 50-54.
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ประเทศไทยยังไมมีการจํ าแนกแยกแยะประเภทความเสี่ยงและนํ ามาบริหารจัดการความเสี่ยงภัย
อยางเหมาะสม  ดงันัน้ในบทที ่3 นี ้จะท ําการศกึษาถงึมาตรการตางๆ ในการจดัตัง้และควบคมุก ํากบัดูแล
กองทุนประกันวินาศภัย แตเนื่องจากประเทศไทยยังมิไดมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อคุมครอง                
ผูเอาประกนัวนิาศภยัไวแตอยางใดจงึจ ําเปนอยางยิง่ในการทีจ่ะท ําการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย     
ที่กรมการประกันภัยใชเปนเครื่องมือในการควบคุมกํ ากับและดแูลบรษิทัประกนัวนิาศภัยในปจจบุนั
วามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพียงใดเพียงใด โดยศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายตางๆ    
ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 ในปจจบุันเพือ่น ํามาบญัญตัิไวในรางพระราชบญัญตัิ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตอไป

3.1  มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งควบคุมกองทุนประกันวินาศภัย

ในปจจบุนัลักษณะโครงสรางและขนาดของบรษิทัประกนัวนิาศภยัยงัมคีวามแตกตางกนัมาก
โดยจ ํานวนบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็และความสามารถในการรบัประกนัภยัคอนขางตํ ่ามสัีดสวนจ ํานวนมาก
จึงตองมกีารปรับเปลี่ยนโครงสรางรวมถึงประเมนิความสามารถและศกัยภาพบริษัทประกันวินาศภัย
ของไทยไดวาตองมกีารเตรียมความพรอมในดานขนาดและโครงสรางของบริษัท โดยเฉพาะจํ านวน
เงนิกองทนุใหมจี ํานวนมากขึน้สอดคลองกบัระดบัความเสีย่งเพือ่ใหพรอมกบัการแขงขนัทีจ่ะมขีึน้ตอไป
ในอนาคต โดยทีผ่านมาบรษิทัประกนัวนิาศภยัของไทยยงัมขีนาดจ ํานวนเงนิกองทนุขนาดเลก็อยูมาก
ดงันัน้ จงึมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองมกีารด ํารงเงนิกองทนุใหมจี ํานวนเพิม่มากขึน้เพือ่คุมครองผูเอาประกนั
วนิาศภัย

3.1.1 การกํ าหนดขนาดเงินกองทุนประกันวินาศภัย
โดยที่ผานมาบริษัทประกันวินาศภัยของไทยยังมีขนาดที่เล็กอยูมากดวยเหตุนี้

ควรเพิ่มสัดสวนของการดํ ารงเงินกองทุนประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับระดับของความเสี่ยง     
ซ่ึงเงนิกองทนุนัน้ คอื ทรัพยสินสวนทีเ่กนิกวาหนีสิ้นของบรษิทัตามราคาประเมนิทรพัยสินและหนีสิ้น
ทีป่ระเมนิราคาตามประกาศนายทะเบียนซ่ึงในปจจุบันพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
มาตรา 27 “ก ําหนดการด ํารงเงนิกองทนุตองด ํารงไวตลอดเวลาไมนอยกวารอยละสบิของเบีย้ประกนัภยั
รับสุทธิของปที่ผานมา แตตองไมนอยกวา 30 ลานบาท” แตในปจจุบันนี้สภาวะของธุรกิจ       
ประกันวินาศภัยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากทํ าใหตองมีการเพิ่มสัดสวนของจํ านวนเงินในการดํ ารง
เงินกองทุน ซ่ึงจะทํ าใหบริษัทประกันวินาศภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินสอดคลอง
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กับสภาพความเปนจริงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัท
ประกนัวินาศภัยในอนาคตตอไป

3.1.2 การกํ าหนดเงินสํ ารองประกันภัย
เงนิส ํารองประกันภัย คือ หนี้สินหรือภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัยมีอยู

ตอผูเอาประกนัวนิาศภยั จดุประสงคของการก ําหนดใหบรษิทัประกนัวนิาศภยัตองก ําหนดเงนิส ํารอง
ดงักลาวไวกเ็พือ่ใชบริษทัประกนัวนิาศภยัมทีรัพยสินอยางเพยีงพอตอความรับผิดชอบตามกรมธรรม
โดยในการควบคุมกํ ากับดูแลเงินสํ ารองของบริษัทประกันวินาศภัยของไทย ในปจจุบันจะปฏิบัติ
ตามขอกํ าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย 2 ฉบับ คือ

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ืองการจัดสรรเงินสํ ารองสํ าหรับเบี้ยประกันภัย
ทีย่งัไมตกเปนรายไดของบริษัท

2. เงนิส ํารองส ําหรบัคาสนิไหมทดแทน รวมทัง้ทรพัยสินอยางอืน่ทีบ่ริษทัประกนั
ตองจัดสรรไว

โดยในกรณีของการประกันวินาศภัยนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจะมีเงินสํ ารอง      
อยู 2 ประเภท คอื เงนิสํ ารองชดใชคาสินไหมทดแทนทีอ่าจเกดิขึน้ส ําหรับกรมธรรมทีย่งัไมหมดอายุ
หรือเบีย้ประกนัทีย่งัไมตกเปนรายไดของบรษิทั และเงนิส ํารองส ําหรบัชดใชคาสนิไหมทดแทนคางจาย
แตในประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น เบี้ยประกันที่ผู เอาประกันวินาศภัยสงใหแกบริษัท         
เปนการคุมครองภัยในระยะเวลา 12 เดือน โดยชํ าระเบี้ยประกันภัย เร่ิมตั้งแตเดือนแรกใหครบ    
ลวงหนา 12 เดือน ซ่ึงเรียกวา “เบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย       
ซ่ึงยงัคงถอืวาเปนสวนของผูเอาประกนัวนิาศภยัอยู” ดงันัน้ จงึเหน็สมควรทีจ่ะก ําหนดใหมกีารสราง
หลักประกันแกประชาชนไวในสวนนี้เพื่อเปนการคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยดวยการกํ าหนด  
ใหบรษิทัตองจดัสรรทรพัยสินไวเปนเงนิส ํารองส ําหรับเบีย้ประกนัภยัดงักลาว และรวมถงึคาสนิไหมทดแทน
ที่บริษัทตองรับผิดชดใชใหแกผูเอาประกันวินาศภัยซ่ึงถือเปนมาตรการอยางหนึ่งที่สรางความมั่นคง
ทางการเงินใหแกบริษัทประกันวินาศภัย

3.1.3 การกํ าหนดหลักทรัพย
หลักทรัพยที่วางไวกับนายทะเบียนคอื สินทรัพยจํ านวนหนึ่งที่บริษัทประกันภัย

จะตองน ํามาวางไวกบันายทะเบยีนประกนัภยัเพือ่เปนหลักประกนัหนีสิ้นทีบ่ริษทัมอียูตอผูเอาประกนั
วนิาศภยัโดยพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ก ําหนดใหบริษทัประกนัวนิาศภยั
ตองมหีลักทรพัยของบรษิทัวางไวกบันายทะเบยีนเปนหลักทรพัยประกันตามประเภทของการประกนัภยั
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ซ่ึงประเภทของการประกันภัยที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวงมี 4 ประเภท คอื การประกันอัคคีภัย   
การประกนัภัยทางทะเลและการขนสง  การประกันภัยรถ และการประกันภัยอ่ืนๆ

หลักทรพัยของบรษิทัทีต่องวางไวกบันายทะเบยีนอาจเปนเงนิสด พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หรือทรัพยสินอยางอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดก็ได โดยตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม      
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มูลคาของหลักทรัพยประกันที่บริษัทตองนํ ามาวางไว
กับนายทะเบียนตองไมนอยกวาสามลานหาแสนบาทตอประเภทของการประกันภัย ซ่ึงเห็นวา
จ ํานวนเงนิดงักลาวเปนจํ านวนที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน

3.1.4 การกํ าหนดเงื่อนไขการลงทุน
การลงทุนนับวาเปนหัวใจสํ าคัญและเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของธุรกิจ   

ประกันวินาศภัยโดยมีวัตถุประสงค เพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือเพื่อชดเชยสวนที่ขาดทุน        
จากการรบัประกนัวนิาศภยั โดยเงนิทีน่ ําไปลงทนุนัน้ประกอบดวยสวนของดอกเบีย้ประกนัภยัทีไ่ดรับ
จากผูเอาประกันวินาศภัยที่ตองจายลวงหนาและเงินสํ ารองประกันภัยและเงินกองทุนของบริษัท 
การลงทุนที่มีการวางแผนอยางประสิทธิภาพจึงสงผลใหบริษัทไดรับผลตอบแทนที่ดีไมตองเผชิญ
กับความเสี่ยงตอการลงทุน โดยในธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นสภาพคลองจะมีความสํ าคัญมากที่สุด 
เนือ่งจากเปนธรุกจิทีต่องการกระแสเงนิสดหมนุเวยีนในระยะสัน้มากกวาในระยะยาว ประการตอมา
คอื ประเภทความเสีย่งตางๆ และอตัราผลตอบแทน ซ่ึงตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535
มาตรา 28 ไดบัญญัติไววา “นอกจากการประกันวินาศภัยบริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได
เฉพาะทีรั่ฐมนตรปีระกาศก ําหนด” โดยอาศยับทบญัญตัใินมาตรานี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณชิย
จึงไดออกประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 
ลงวนัที ่ 25 ตลุาคม 2544 และประกาศกระทรวงพาณชิย เร่ืองการลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทั
ประกนัวนิาศภัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2545 กํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยสามารถ 
ลงทุนได

(1) กูยมืโดยมีหุน หุนกูหรือหนวยลงทุนจํ านํ าเปนประกัน
(2) การใชเงินลงทุนใหเชาทรัพยแบบลิสซ่ิง
(3) ใหบริษัทสามารถอาวัลตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตร การฝากเงิน

กับบริษัทเงินทุน
(4) สามารถเปนผูจดัการกองทนุตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
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(5) ซ้ือหุนของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศ เพื่อเปดโอกาสให
สามารถลงทนุในธรุกจิอืน่  ๆทีใ่หผลตอบแทนสงูโดยใชเงนิกองทนุสวนเกนิสามารถขยายขบวนการลงทนุ  
เพิม่พูนรายไดจากการลงทุน2

สํ าหรับประเทศไทยไดมีการกํ าหนดประเภทและสัดสวนการลงทุนในทรัพยสิน
แตละประเภทไว โดยการกํ าหนดอัตราสวนขั้นสูงในการลงทุนในสินทรัพย ที่มีความเสี่ยงสูงหรือ
สินทรัพยที่มีสภาพความคลองตํ่ าแตละประเภทอยางละเอียดซึ่งเปนการควบคุมกํ ากับและดูแล       
ทีเ่นนในดานความปลอดภัยซ่ึงนับวาเปนจุดเดน แตในขณะเดียวกันการกํ าหนดลักษณะเชนนี้ ทํ าให
บริษัทประกันวินาศภัยขาดความคลองตัวในการตัดสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจ การควบคุม
ก ํากบัและดแูลการลงทนุการธรุกจิประกนัวนิาศภยัของประเทศไทยในปจจบุนัยดึถือตามพระราชบญัญตัิ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ืองการประกอบธุรกิจอื่น   
ของบรษิทัประกนัวนิาศภยัโดยเงือ่นไขการลงทนุตามกฎหมาย ประกอบดวยมาตรการทีสํ่ าคญั 3 รูปแบบ
คือ

(1)  การก ําหนดอัตราสวนขั้นสูงในการลงทุนในหุน หรือหุนกู
(2) การกํ าหนดอัตราสวนขั้นสูงในการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยง หรือ

สินทรพัยทีม่สีภาพคลองตํ ่า โดยก ําหนดเงือ่นไข และจ ําแนกอตัราสวนขัน้สงูของการลงทนุในสนิทรพัย
แตละประเภทอยางละเอียด

(3) การควบคมุอัตราดอกเบีย้ ขัน้ตํ ่าสดุในการลงทนุนัน้ การซือ้ตัว๋เงนิ การใหกูยมื
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ  และการใหเชาทรพัยสิน แบบลสิซ่ิง มวีตัถุประสงคเพือ่ปองกนัการโอนถายผลก ําไร
จากธรุกิจประกันวินาศภัยไปสูธุรกิจอื่นโดยใชการลงทุนบังหนา

แตในการกํ าหนดอัตราสวนขั้นสูงในการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง
หรือสินทรัพยที่มีสภาพคลองตํ่ าจะอางอิงกับสินทรัพยรวมของสินทรัพยที่มีตามภาระหนี้สิน        
ยกเวนในการลงทุนดวยเงินกองทุนสวนเกิน มาตรการในการควบคุมกํ ากับและดูแลในประการนี้ 
จึงมีจุดออนในแงที่ไมสามารถกํ ากับดูแลใหยืดหยุนไดอยางเพียงพอแตมีจุดเดนในดานของการดูแล
ไดงายสะดวก สวนการควบคมุอตัราดอกเบีย้ในการลงทนุไมนาทีจ่ะเกดิผลในการควบคมุการโอนถาย
ก ําไร เพราะปรากฏในปจจบุนัแลววาการโอนถายก ําไรเปนส่ิงทีแ่พรหลายอยูแลวในธรุกจิประกนัวนิาศภยั
โดยการควบคุมอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนดังกลาวยังอาจเปนปจจัยใหบริษัทประกันวินาศภัยตอง
จัดทํ ารายงานเท็จตอกระทรวงพาณิชยในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยที่กํ าหนดไมสอดคลองกับสภาวะ

                                                       
2 ไผทชิต เอกจริยกร. (2545). โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายในการกํ ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

ของกรมการประกันภัย (รายงานการวิจัย). หนา 21-23.
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ตลาดทางการเงิน สวนการกํ าหนดอัตราสวนขั้นสูงในการลงทุนใหสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงหรือ
สินทรัพยที่มีสภาพคลองตํ่ าในแตละประเภทอยางละเอียดนั้นสงผลใหบริษัทประกันวินาศภัย     
ขาดความคลองตัวในการตัดสินใจในการลงทุนซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน 
บริษัทประกันวินาศภัย

3.1.5 การกํ าหนดระบบการเตือนภัยลวงหนา
ระบบเตอืนภยัลวงหนา (Early Warning System) นัน้เปนระบบทีน่ ําขอมลูทางการเงนิ

และขอมูลดานอื่นๆ มาทํ าการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนเพื่อใหทราบถึงสภาพความมั่นคง   
ทางการเงนิของบรษิทั การเคลือ่นไหวการเปลีย่นแปลงความมัน่คงทางการเงินและผลของการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั ระบบเตอืนลวงหนานีจ้งึเปรยีบเสมอืนเปนสญัญาเตอืนภยัท่ีบงบอก
ใหทราบลวงหนาวาจะมส่ิีงใดสิง่หนึง่เกดิขึน้กบับรษิทัประกันวินาศภัยโดยพิจารณาจากการพิจารณา
รับประกันภัยและอัตราสวนวเิคราะหทางการเงิน(Financial Ratio Analysis) ซ่ึงระบบการเตือนภัยนี้
แบงออกเปน 2 ภาค  คอื  ภาคสถติิ และภาควเิคราะหขอมลู  โดยภาคสถติขิอมลู ประกอบดวยงบการเงนิ
แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดํ าเนินงานและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัย3      
ในดานภาคการวิเคราะหขอมูล คือ การนํ าขอมูลภาคสถิติมาดํ าเนินการวิเคราะหพิจารณาทบทวน 
สรุปผล ใหความเหน็ ใหขอเสนอแนะเพือ่ผลในการก ํากบัธรุกจิประกนัภยัมตีวับงชีต้างๆ ดงัตอไปนี้
คือ

1) การจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันวินาศภัย หากมีการจายลาชา
กวาก ําหนดหรอืวธีิการท ํางานของบรษิทัทีไ่มมปีระสิทธภิาพเปนการแสดงใหเหน็ถึงการขาดสภาพคลอง
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

2) คาเบีย้ประกนัวนิาศภยัคางช ําระเกนิ 3 เดอืนอาจเปนการเตอืนใหทราบวาลูกคา
ไมมคีวามสามารถในการจายคาเบีย้ประกนัภยัหรือตวัแทนนายหนากระท ําการโดยทจุริตหรืออาจเกดิ
จากการทีต่วัแทนหรอืนายหนาขายประกนัโดยทีผู่ซ้ือไมมคีวามจํ าเปนตองซื้อประกอบกับทางบริษัท
ประกนัวินาศภัยเองก็ไมไดมีการบริหารจัดการคัดเลอืกรับเสี่ยงภัยที่เหมาะสม

3) ความสามารถในการคัดเลือกรับเสี่ยงภัยที่มีคุณภาพและจัดระเบียบบริหาร
จัดการความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยในการกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยใหสอดคลองเหมาะสม
กบัสภาพความเปนจริงในปจจุบัน

                                                       
3 เตมิสขุ บญุภิรกัษ ค (2541). “การพัฒนาระบบการเตอืนภัยของธรุกจิประกนัภัย.” วารสารการประกนัภยั

ครบรอบ 19 ป. หนา 74-76.
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3.1.5.1 การวิเคราะหงบทางการเงิน
การวิเคราะหงบการเงิน คือ กระบวนการในการตัดสินใจรวมถึง       

การประเมินคุณคาการดํ าเนินงานของการประกอบธุรกิจประกันภัยวัตถุประสงคของการตัดสินใจ
คอื การประเมนิผลคณุคาใหดทีีสุ่ดในสิง่ทีเ่ปนไปไดโดยใชการวเิคราะหอัตราสวนทางการเงนิ ดงันีค้อื

1) ความมัน่คงทางการเงนิ (Solvency Margin) โดยคุณภาพของสนิทรพัย
และประสิทธิภาพในการบริหารงานในดานการลงทุนของสินทรัพย ซ่ึงพจิารณาจากปริมาณหนี้สิน
ของบริษัทประกนัภัยทีจ่ะตองชดใชใหแกผูเอาประกันวินาศภัยในอนาคตในการประกนัวนิาศภัยนั้น
พิจารณาจากเงินสํ ารองสํ าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท รวมถึงเงินสํ ารอง     
คาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

2) สภาพคลองทางการเงนิ (Liquidity) คอื ความสามารถในการเปลีย่น
สินทรัพยเปนเงินสดและสภาพคลองทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีผลในการคุมครองหนี้สิน
ในอนาคตที่มีตอผูประกันวินาศภัยตามสัญญา

3) ความสามารถในการหาก ําไร (Profitability)  คอื รายไดสุทธิจากการลงทนุ
และรายไดสุทธิจากการรับประกันวินาศภัย ซ่ึงตองมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพของ
ตลาดการลงทุนและตองมีผลกํ าไรจากการรับประกันภัยซ่ึงผลกํ าไรจากการดํ าเนินการลงทุนธุรกิจ
ดังกลาวสามารถที่จะขยายกิจการไดดีตอไป4 โดยนํ ารายไดจากการลงทุนและรายไดสุทธิจาก      
การรับประกันมาวิเคราะหเพื่อหารายไดที่แทจริงก็จะทํ าใหบริษัทสามารถกํ าหนดทิศทาง              
ในการบริหารจัดการไดเหมาะสม

ในประเทศสหรัฐอเมริกาตางก็มีกรมการประกันภัยคอยดูแลบริษัท  
ประกันภัยในรัฐนั้นๆ แตก็ประสบกับปญหาที่ผูกํ ากับดูแลธุรกิจประกันภัยประกอบกับเจาหนาที่
ของกรมการประกนัภยัมไีมเพยีงพอทีจ่ะไปดแูลทกุๆ บริษทัไดสมํ ่าเสมอดงันัน้ในป พ.ศ. 2541 ทีป่ระชมุ
นายทะเบียนกรมการประกันภัยจากแตละรัฐจึงจัดตั้ง “National Convention of Insurance 
Commissioners” และตอมากลายเปนสมาคมนายทะเบียนประกันภัยแหงสหรัฐอเมริกา (National 
Association of Insurance Commissioners หรือ NAIC) ไดท ําการศึกษาวิเคราะห (Insurance 
Regulatory Information System) IRIS เพื่อใชเปนระบบการตรวจสอบเตือนใหทราบลวงหนา      
ถึงฐานะทางการเงินของบริษัทวาบริษัทประกันวินาศภัยแหงใดมีฐานะความมั่นคงทางการเงิน  
อยางเพยีงพอหรือไมเพือ่ใหรัฐเขาไปแกไขขอบกพรองของบรษิทัประกนัวนิาศภยั ซ่ึงเมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัประเทศไทยแลวตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 53 มิไดบัญญัติระบบ

                                                       
4 ไผทชิต เอกจริยกร. เลมเดิม. หนา 11-12.

DPU



35

การเตอืนภยัลวงหนา (Warning Singn) ไวอยางชัดเจนโดยบัญญัติไวเพียงกวางๆ เพื่อเปนแนวทาง
เทานั้นโดยใชคํ าวา “เมื่อปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือดํ าเนินการอยูใน
ลักษณะอนัอาจเปนเหตใุหเกดิความเสยีหายตอผูเอาประกนัภยัหรือประชาชน” ซ่ึงเปนถอยคํ าทีก่วาง
เกนิไปและในปจจบุนัทางปฏบิตัขิองกรมการประกนัภยักย็งัมไิดมกีารก ําหนดรปูแบบในการวเิคราะห
อัตราสวนทางการเงินไว เพื่อทํ าการวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินเชนเดียวกับตางประเทศ       
แตโดยกรมการประกนัภยัจะใชเกณฑในการพจิารณาความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั
2 ประการ คือ

1) พิจารณาจากการดํ ารงเงินกองทุนขั้นตํ่ าตามที่กฎหมายกํ าหนด       
(Fix Ratio)

2) พจิารณาสภาพคลองทางการเงินโดยการคํ านวณจาก

               ในการประกันวินาศภัย    =

โดยในการพิจารณาวาบริษัทประกันวินาศภัยมีสภาพคลองทางการเงิน
หรือไมนั้นยังไมมีหลักเกณฑที่กํ าหนดไวอยางชัดเจนวา หนวยงานหรือบุคคลใดควรจะเขาไป
ดํ าเนินการตามขั้นตอนเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยขาดสภาพคลองทางการเงินหรือในระดับที่มี   
การควบคุม (Control Level)5 เพราะในปจจุบันการวิเคราะหธุรกิจประกันวินาศภัยมีความจํ าเปน
และสํ าคัญอยางยิ่งในการควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงทางการเงินและ 
มกีารดํ าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

3.2  มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย
ในประเทศไทย

การคุ มครองความเสียหายของผู ถือกรมธรรมจากภาวะลมละลายหรือปดกิจการ        
ของบรษิทัประกนัภยัเปนหนึง่ในวตัถุประสงคเบือ้งตนของการก ํากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัในการด ําเนนิการ
เพือ่บรรลุวตัถุประสงคนี้ มาตรการควบคมุและก ํากบัดแูลตางๆ ไดถูกก ําหนดขึน้เพือ่เปนหลักประกนั
วาบริษัทประกันวินาศภัยมีการบริหารงานที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง แตในบางกรณี   

                                                       
5 เติมสุข บุญภิรักษ ค เลมเดิม. หนา 75-76.

สินทรัพยสภาพคลอง
เงนิสํ ารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมคางจาย
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บริษัทประกันภัยบางบริษัทประสบปญหาทางการเงินอยางหนักเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได  
แมจะมีมาตรการกํ ากับดูแลที่เหมาะสมออกมาใชเปนหลักปฏิบัติ ซ่ึงในการนี้ผูถือกรมธรรมยอมมี
โอกาสอยางสูงที่จะไมไดรับคาสินไหมทดแทนจากการเรียกรองใหบริษัทประกันภัยดํ าเนินการ  
ในการนี้กองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายหรือกองทุนคุมครองผูถือกรมธรรมประกันภัยจึงไดรับ
การจดัตัง้ขึ้นมาเปนหลักประกันในการจายคาสินไหมทดแทนแกผูถือกรมธรรม

3.2.1 ความหมายและวัตถุประสงคของกองทุน
กองทุนประกันวินาศภัย คือ กองทุนที่ไดรับเงินสมทบมารวบรวมเปนกองทุน

สํ าหรับชดใชแกผู เอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามภาระผูกพันและความรับผิดที่บริษัท      
ประกันภัยมีตอผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันภัยตกอยูในสภาพ      
ทีไ่มสามารถช ําระหนีไ้ดหรืออยูในสภาพทีม่หีนีสิ้นลนพนตวัหรือลมละลาย ทัง้นี้โดยมีวตัถุประสงค
เพือ่การคุมครองผูเอาประกนัภยั โดยเจาหนีอ่ื้นของบรษิทัประกนัภยัทีไ่มใชผูเอาประกนัยอมไมอาจไดรับ
ชํ าระหนี้จากเงินกองทุนประกันวินาศภัย

3.2.2 โครงสรางการจัดตั้งและการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย
การจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยขึ้นนับวา

เปนประโยชนอยางยิ่งตอบริษัทประกันวินาศภัยและผูเอาประกันวินาศภัยซ่ึงกรมการประกันภัย   
ในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงสามารถดํ าเนินมาตรการใหความชวยเหลือตางๆ     
แกบริษทัประกนัวนิาศภยัผานกองทุนไดอยางคลองตัวโดยผลของกฎหมายเพือ่คุมครองผูเอาประกัน
วนิาศภัยอยางแทจริง

3.2.2.1 จํ านวนกองทุน
ควรมีการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยไวโดยเฉพาะสํ าหรับบริษัท

ประกนัวนิาศภยัแตเพยีงประเภทเดยีวซ่ึงถือเปนแนวคดิที่สอดคลองเหมาะสมในการที่จะใหเบีย้ประกนัภยั
เขามาแบกรับภาระและความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัยเพียงประการเดียวโดยการอาศัยเงิน
สวนหนึ่งจากระบบของบรษิทัประกันวินาศภัยดวยกันเอง คือ ใหบริษัทนํ าสงเงินเขาสมทบกองทุน
ตามอัตราที่คณะกรรมการกํ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซ่ึงรายละเอียดของกองทุน  
มีดังนี้
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3.2.2.2 แหลงท่ีมาของเงินกองทุน
มาตรา 806  ใหกองทุนประกอบดวย
1) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

ประกนัวินาศภัยของกรมการประกันภัย
2) เงินที่ไดรับตามมาตรา 58 คือ คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกัน

หรือผูรับประโยชนมิไดเรียกรองจนลวงพนอายุความ
3) เงินที่ไดรับตาม 80/3 คอืเงินที่บริษัทนํ าสงเขากองทุน
4) เงินเพิ่มที่ไดรับตามมาตรา 80/4 คือ บริษัทไมนํ าสงเงินเขากองทุน

ตองเสียเงินเพิ่ม
5) เงินคาปรับตามมาตรา 111 คือ หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและ  

คาใชจายในการดํ าเนินงานแลว
6) เงินหรือทรัพยสินอื่นทีม่ีผูมอบให
7) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
8) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

3.2.2.3 อํ านาจกระทํ ากิจการของกองทุน
โดยอํ านาจหนาที่ตามกฎหมายกํ าหนดใหกองทุนสามารถกระท ํากิจการ

ตางๆ ภายในวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ ซ่ึงมสิีทธไิดรับชํ าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ในกรณบีริษัทประกันภัยลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจไว ดังนี้

1) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ
2) กอตัง้สิทธิ  หรือกระทํ านิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
3) ใหบริษัทกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดํ าเนินการตามวัตถุประสงค

ของกองทุน
4) การลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
5) กระทํ าการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสํ าเร็จ

ตามวัตถุประสงคของกองทุน เพื่อคุมครองเจาหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย

                                                       
6 รางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่..)  พ.ศ… มาตรา 80.
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3.2.2.4 คาใชจายของกองทุน
โดยเงินในกองทนุใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
1) ใหความชวยเหลือเจ าหนี้ ซ่ึงมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้ที่ เกิดจาก           

การเอาประกนัภยัในกรณบีริษทัลมละลายหรอืถูกเพกิถอนใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั
2) เปนคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคง

และเสถียรภาพและเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยตามสัญญาทั้งนี้ ไมเกินวงเงินที่ไดรับตาม
มาตรา 80 (1) และ (2)

3) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับ   
หรือเกี่ยวเนื่องกบัการจดักิจการของกองทุนทั้งนี้ไมเกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกํ าหนด

3.2.3 การบริหารงานและโครงสรางของกองทุน
กองทนุประกนัวินาศภัย ควรมีฐานะเปนนิติบุคคลโดยใหมีทรัพยสินและหนี้สิน

แยกออกมาตางหากจากบริษัทประกันวินาศภัยมีอํ านาจกระทํ ากิจการตางๆ ภายในวัตถุประสงค   
ซ่ึงระบุไวในกฎหมายวา มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้ที่เกิดจาก     
การเอาประกนัภยัในกรณบีริษทัลมละลายหรอืถูกเพกิถอนใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกันวินาศภัย
และเพื่อคุ มครองผู เอาประกันวินาศภัยตามภาระผูกพันรวมถึงพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย           
ใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีคณะกรรมการ เรียกวา “คณะกรรมการบริหารกองทุน”       
มอํี านาจหนาทีก่ ําหนดนโยบายและออกระเบยีบขอบงัคบัในการบรหิารงานของกองทุนคณะกรรมการ
บริหารกองทนุประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณชิย เปนประธานกรรมการ อธิบดกีรมการประกนัภยั
เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลงัผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยและผูทรงคณุวฒุิ
ซ่ึงรฐัมนตรีแตงตั้งจํ านวนไมนอยกวา 5 คน  แตไมเกิน 7  คน  เปนกรรมการ

3.2.4 แหลงท่ีมาของเงินกองทุนประกันวินาศภัย
การจัดตั้งกองทุนคุ มครองผู เอาประกันวินาศภัยเปนลักษณะการรวมมือกัน

ระหวางภาคธุรกิจประกันวินาศภัยกับภาครัฐ แหลงที่มาของเงินกองทุนทีสํ่ าคัญไดมาจากเงินนํ าสง
จากบรษิทัประกนัวนิาศภยัและเงนิสมทบจากภาครฐั  ในสวนของเงนิน ําสงจากบรษิทัประกนัวนิาศภยั  
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะดํ าเนินการกํ าหนดอัตราเงินนํ าสงดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  
โดยอัตราดงักลาวตองไมเกินรอยละ 0.5 ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทมีอยู ณ วันสิ้นงวดการบัญชี 
รอบระยะเวลา 6 เดือน กอนหนางวดที่ตองนํ าสงเงินเขากองทุนแตอาจมีการกํ าหนดเงื่อนไข       
โดยก ําหนดใหบริษทัประกนัภยัทกุแหงตองน ําสงเงนิสมทบเขากองทนุ แตทัง้นีอ้าจมเีงือ่นไขเพิม่เตมิวา
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ถาบรษิทัทีม่ฐีานะการงเงนิทีม่ัน่คงแขง็แรงอาจจายเงนิสมทบไมมากแตหากเปนบรษิทัทีฐ่านะการเงนิ
ไมคอยเขมแขงก็อาจตองจายมากโดยอาจตองมีการกํ าหนดเปาหมายจํ านวนเงินกองทุนใหชัดเจน
และตองติดตามประเมินฐานะของเงินกองทุนกับภาระที่กองทุนจะตองใหความชวยเหลือแกบริษัท
ประกันวินาศภัยอยางใกลชิดและตอเนื่องหากกองทุนพิจารณาแลวเห็นวามีเงินสมทบมากเพียงพอ
แลวก็จะพิจารณาลดหรืองดนํ าสงจากบริษัทประกันวินาศภัยตอไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงในกรณี       
ทีก่องทนุมเีงนิและทรพัยสินเพยีงพอทีจ่ะด ําเนนิการตามวตัถุประสงคนัน้คณะกรรมการบรหิารกองทนุ
จะกระท ําไดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเพื่อลดอัตราหรืองดการนํ าสงเงินเขากองทุนตอไปก็ได

3.2.5 หลักการและมาตรการในการใหความชวยเหลือบรษิทัประกันวนิาศภยัท่ีประสบปญหา
ในเบื้องตนในการใหความชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประสบปญหา   

ทางการเงินจะค ํานงึถึงหลักการทีพ่ยายามใหบริษทัประกนัวินาศภัยพยายามแกไขปญหาของตนกอน
แลวจึงจะพิจารณาหามาตรการแกไขปญหาเปนรายบริษัทประกันวินาศภัยไปตามความเหมาะสม
ของสถานการณโดยทางกรมการประกนัภยัจะท ําการประเมนิวาเปนการสมควรหรอืไมทีจ่ะด ําเนนิการ
เขาชวยเหลือและแกไขฟนฟูบริษัทประกันวินาศภัยตางๆ ที่กํ าลังประสบปญหาทางการเงินโดย
พจิารณาภาพรวมทัง้หมดโดยใชเกณฑพิจารณา ดังนี้คือ

1) ความเปนไปไดทีจ่ะฟนฟฐูานะคาใชจายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการใหความชวยเหลือ
และผลกระทบที่มีตอผูเอาประกันวินาศภัย

2) กรณีที่กรมการประกันภัยเห็นวามีชองทางที่จะฟ นฟูฐานะความมั่นคง     
ทางการเงนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยัโดยค ํานวณตนทนุหรอืคาใชจายในการฟนฟตูํ ่ากวาความเสยีหาย
ทีจ่ะเกดิขึน้หากปลอยใหบริษัทประกันวินาศภัยตองลมละลายหรือปดกิจการลง

3) กรณีที่กรมการประกันภัยเห็นวาหากปลอยใหบริษัทประกันวินาศภัย       
ลมละลายลงอาจสงผลกระทบในภาพรวมและจะกอความเสียหายที่ไมอาจประเมินได

โดยมาตรการในการชวยเหลือทางการเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใด
ขาดสภาพคลองทางการเงินโดยนายทะเบียนตรวจพบวาเงินกองทุนลดตํ่ าลงกวาเงินกองทุนที่ไมได
สัดสวนกับสินทรัพยและความเสี่ยงใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหบริษัทเสนอโครงการ           
เพือ่แกไขฐานะเงนิกองทุนตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน
ซ่ึงรายละเอียดในโครงการอยางนอยประกอบไปดวย
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1) ขัน้ตอนที่จะเพิ่มเงินกองทุนใหเพียงพอ
2) ระดบัเงนิกองทนุทีค่าดวาจะด ํารงในแตละไตรมาสภายในระยะเวลาของโครงการ
3) ประเภทและธุรกิจที่จะประกอบการลงทุน
4) ระยะเวลาของโครงการซึ่งตองไมเกิน 1 ป
นอกจากทางภาครัฐจะเขามาชวยเหลือฟนฟูฐานะทางการเงินแลว ก็อาจจะมี   

การกํ าหนดเงื่อนไขใหมีผูบริหารของบริษัทประกันภัยเดิมที่กอใหเกิดความเสียหายในบริษัท
ประกันวินาศภัยรับผิดชอบชดใชความเสียหายใหมากที่สุด อาทิเชน ใหนํ าทรัพยสินเขามาชดเชย
ความเสียหายหรือนํ ามาเปนหลักประกันในขณะเดียวกันทางกรมการประกันภัยควรจะรีบดํ าเนินคดี
กับผูบริหารที่มีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทประกันวินาศภัยจนถึงที่สุดในสวนของ
การติดตามประเมินผลของการชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยนั้นทางกรมการประกันภัย          
อาจจะแตงตั้งกรรมการที่เปนผูแทนเขามาดูแลการบริหารงานเมื่อเห็นวาบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทใดมีฐานะทางการเงินและผลของการดํ าเนินงานที่มั่นคง แข็งแรงรวมทั้งไมมีปญหา          
ดานการบริหารงานแลว ทางกรมการประกันภัยซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็อาจถอน
การใหความชวยเหลือได

3.2.6 สถานะของกองทุนประกันวินาศภัยและการควบคุมกํ ากับดูแล
 โดยในทางทฤษฏีถือกันวานิติบุคคล คือ ส่ิงที่กฎหมายสมมุติและรับรอง          
วาเปนบุคคลแมวาจะไมมีชีวิตเหมือนกับบุคคลธรรมดาก็ตามทั้งตองมีการตรากฎหมายรับรอง      
วาเปนนติบิคุคลหรือไดมกีารจดทะเบยีนตามกฎหมายซึง่จะมผีลทีสํ่ าคญั คอื นติบิคุคลนัน้ยอมมนีติฐิานะ
แยกออกมาตางหากจากบุคคลธรรมดาที่ดํ ารงตํ าแหนงเปนสมาชิกของนิติบุคคลนั้น

โดยกฎหมายแบงประเภทของนิติบุคคลออกเปน 2 ประเภท คือ นิติบุคคลตาม
กฎหมายเอกชน และนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนคือนิติบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและมีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีอยู 5 ประเภท คือ 
สมาคม มูลนิธิ  หางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํ ากัด และบริษัทจํ ากัด

นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นจะปรากฏอยู ในพระราชบัญญัติว าดวย
ระเบียบราชการแผนดิน  รวมทั้งพระราชบัญญัติอ่ืนๆ อีก7

                                                       
7 สมทบ สุวรรณ. (2514). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล.
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ดวยเหตนุีก้ารก ําหนดใหกองทนุประกนัวนิาศภยัมสีถานะเปนนติบิคุคลยอมสงผล
ใหกองทนุเองยอมมสิีทธหินาทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ฎหมายก ําหนดใหอํ านาจไว แตเนือ่งจาก
นติบิุคคลไมมชีีวติจติใจเหมอืนบคุคลธรรมดาจงึเปนธรรมดาที่นิติบุคคลนั้นตองอาศัยบุคคลธรรมดา
มาท ําหนาทีแ่สดงความประสงคของนติบิคุคลใหปรากฏตอบคุคลภายนอก เรียกวา “ผูแทนนติบิคุคล”
ซ่ึงเปนเพยีงบคุคลตามความหมายของกฎหมาย (Juristic Person) ไมใชบคุคลธรรมดา (Natural Person)
โดยรูปแบบของผูแทนนัน้ปรากฏในรปูของ “คณะกรรมการบรหิารกองทนุ” โดยเปนกลไกใหกองทนุ
ประกันวินาศภัยสามารถดํ าเนินงานตางๆ ไดอยางอิสระและคลองตัวผานทางคณะกรรมการจัดการ
กองทนุโดยใหอยูภายใตการก ํากบัดแูลของกรมการประกนัภยัเชนเดยีวกนักบักองทนุเพือ่การฟนฟูและ
พฒันาระบบสถาบันการเงินที่เปนหนวยงานภายในของธนาคารแหงประเทศไทย

3.2.7 มาตรการในการลงโทษผูบริหารบริษัทประกันวินาศภัย
แมวากองทุนประกันวินาศภัยจะมีวัตถุประสงคเพื่อการคุมครองผูเอาประกันภัย

กต็ามโดยเปนเครือ่งมอืทีด่ใีนการคุมครองผูเอาประกนัภยัแตกเ็ฉพาะในกรณทีีบ่ริษทัประกนัวนิาศภยั
ประสบกบัปญหาความไมมั่นคงทางการเงินของบริษัท ซ่ึงเปนปญหาที่ไมไดเกิดขึ้นบอยและบริษัท
ทีม่ปีญหาเปนเพยีงบริษัทที่มีขนาดเล็กเทานั้นและเพือ่เปนการสรางมาตรฐานในการควบคมุความมัน่
คงทางการเงินของบรษิัทประกันวินาศภัย จึงควรมีมาตรการในการลงโทษกรรมการผูบริหารบริษัท
ประกนัวนิาศภยัที่มีสวนทํ าใหบริษัทประกันวินาศภัยตองประสบสภาพปญหาทางการเงิน  อาทิเชน 
อาจมีการกํ าหนดใหเอาทรัพยสินของกรรมการผูจัดการที่บริหารบริษัทที่ไดรับจากบริษัทประกันภัย
ทีต่นทํ างานภายในเวลา 5 ป มารับผิดชอบคืนกองทุนในกรณีตามกฎหมายประเทศฝรั่งเศส

3.3  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกํ ากับดูแลกองทุนประกันวินาศภัยของประเทศไทย

มาตรการเสรมิในดานความมัน่คงทางการเงนิและควบคมุก ํากบัดแูลธุรกจิประกนัวนิาศภยั
ในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยนั้น วัตถุประสงคหลัก      
เพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือกรมธรรมประกันภัยซ่ึงในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย   
จะมีวตัถุประสงคหลักอยู 2 ประการ คือ 1. ธุรกิจประกันวินาศภัยมีวัตถุประสงคในการคุมครอง  
ผลประโยชนของประชาชนผูเอาประกันวินาศภัยโดยการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันเสรีในตลาด
ธุรกจิประกนัภยั 2. ธุรกจิประกนัวนิาศภยัมวีตัถุประสงคในการประกอบธรุกจิดวยความซือ่สัตยสุจริต
ตอผูเอาประกันวินาศภัยโดยการสงเสริมสนับสนุนความเลื่อมใสศรัทธาในการประกอบธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยั แมกระทัง่ในกรณทีีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยัอาจประสบกบัปญหาการขาดสภาพคลอง
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ทางการเงิน อาทิเชน ลมละลายหรือปดกิจการซึ่งธุรกิจประกันภัยเกี่ยวของกับความเสี่ยง (Risk) 
และการลงทุน (Investment) โดยตรง จึงจํ าเปนอยางยิ่งตองกํ าหนดหลักเกณฑระเบียบขอบังคับ    
วิธีปฏิบัติเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติโดยมีการสรางมาตรฐาน (Prudent Standard) เพื่อที่จะนํ า  
ความเสีย่งตางๆ มาบรหิารจดัการโดยถอืหลักการวาตองลดหรือขจดัความเสีย่งภยัของธรุกจิใหมากทีสุ่ด
เทาที่จะกระทํ าไดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของธุรกิจ ดวยเหตุนี้จึงมีการกํ าหนด   
ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงตามลํ าดับ กลาวคือ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)    
การวเิคราะหความเสีย่งภยั (Risk Analysis) และการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ซ่ึงวธีิการ
บริหารความเสีย่งภยั (Risk Management) ควรด ําเนนิการใหครอบคลมุถึงประเดน็ตางๆ ดงัตอไปนีค้อื

1) สินทรพัยและหนี้สินของธุรกิจประกันภัย (Asset and Liability)
2) ความพอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
3) มาตรฐานในการควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจ (Standard on Insurance Supervision)
4) การประเมินคุณคาความเสี่ยงภัยจากการลงทุน (Investment Risk)
แตอยางไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยตองมีการระบุและแยกจํ าแนกประเภท        

ของความเสี่ยงภัยที่ตองนํ ามารับประกันวินาศภัย ภายใตหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี     
ประสทิธภิาพ ซ่ึงแบงแยกความเสี่ยงภัยไดเปน 2 ประเภท คือ

1) ภยัท่ีเกดิจากหนีสิ้น หรือ เกดิจากปจจยัภายนอก (Technical Risk or Liability Risk)
เปนภัยที่เกิดจากการคํ านวณเงินสํ ารองประกันภัย หรือความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย  
ซ่ึงท ําใหบริษัทไมสามารถชํ าระหนี้สินในระยะยาวได

2) ภยัทีเ่กดิจากลงทุนประกอบธุรกิจ (Investment Risk ) เปนภัยที่เกิดจากการบริหาร
สินทรพัยของธุรกิจ (Asset Management) เปนกลยุทธที่สํ าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัย
ของธรุกจิประกนัวนิาศภัยโดยตองบรหิารจดัการใหสินทรพัยมคีณุภาพ (Asset Quality) และมกีารกระจาย
สินทรัพยโดยเฉพาะสินทรัพยลงทุนไปยังประเภทตางๆ ของการลงทุน รวมทั้งจํ านวนเงินที่นํ าไป
ลงทุนดวยเพราะกํ าไรจากการรับประกันภัย (Underwriting Profit) ไมเพียงพอที่จะทํ าใหธุรกิจ    
เกดิความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) การบริหารการลงทุนเทานั้นจะเปนผลทํ าใหธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยัมคีวามมัน่คงทางการเงนิ8 ตลอดเวลาทีป่ระกอบธรุกจิผลส ําเรจ็ของการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงภัยจึงขึ้นอยูกับการบริหารความเสี่ยงภัยที่ถูกตอง การกํ าหนดกฎระเบียบขอบังคับตางๆ  
ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ การวางระบบการตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในที่รัดกุม

                                                       
8 เตมิสขุ บญุภิรกัษ ง (2546). “การบรหิารความเสีย่งภัยของธรุกจิประกนัวินาศภยั.” วารสารกรมการประกนัภยั

ครบรอบ 28 ป. หนา 17-20.
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เครงครัด การปฏิบัติการตรวจสอบแสวงหาขอมูลจากการรายงานและการติดตามประเมินผล    
อยางเปนระบบ เพราะฉะนั้นความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยจึงเปนผลที่ไดรับ 
มาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงมีลํ าดับขั้นตอน       
ทีเ่กีย่วเนือ่งกนั 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่ 1 การบรหิารจดัการความเสีย่งภยัและการปองกนัความเสีย่งภยั
(Risk Management and Risk Prevention Measure) ขัน้ตอนที่ 2 การดํ ารงเงินกองทุนใหครบถวน
ตามกฎหมาย (Capital Requirement) และการดํ ารงเงินกองทุนสวนเกิน (Free Capital)

3.3.1 ระดบัของการควบคุมกํ ากับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย
มาตรการเสริมในดานของความมั่นคงทางการเงินที่สํ าคัญ ไดแก การกํ าหนด

หลักทรัพยประกัน การดํ ารงเงินกองทุนขั้นตํ่ า การกํ าหนดเงินสํ ารองประกันภัย การดํ าเนินงาน  
ของบรษิทัประกนัภยั นอกจากนีก้ม็ีการตรวจสอบมาตรฐานทางบญัชแีละผูตรวจสอบบญัชปีระกนัภยั
การก ําหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย การกํ ากับดูแลผูประเมิน
ความเสียหาย การบริหารแบบบรรษัทภิบาล

3.3.1.1 หลักทรัพยประกัน
ในการประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยัความมัน่คงทางการเงินของบริษัท

ประกันวินาศภัยมีสวนสํ าคัญอยางยิ่งตอการคงอยูของบริษัทเพื่อใหบริษัทประกันวินาศภัยสามารถ
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันที่มีตอผูเอาประกันวินาศภัยไดตามสัญญา รัฐจึงจํ าเปน   
เขามาควบคุมกํ ากับดูแลโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 19 กํ าหนดใหบริษัท
ประกนัวนิาศภยัตองมหีลักทรพัยของบรษิทัวางไวกบัทะเบยีนเพือ่เปนหลักทรพัยประกนัตามประเภท
ของการประกันภัย ซ่ึงประเภทของการประกันภัยที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวงมี 4 ประเภท คือ    
การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนสง การประกับภัยรถและการประกันภัย
ประเภทอื่นๆ ซ่ึงการประกันวินาศภัยไดกํ าหนดไวในกฎกระทรวงใหบริษัทประกันวินาศภัย      
ตองวางหลักทรัพยประกันของบริษัทไวกับทางทะเบียนเพื่อเปนหลักประกันมีมูลคาประเภทละ   
ไมนอยกวาสามลานหาแสนบาท

3.3.1.2 การกํ าหนดจํ านวนเงินกองทุนขั้นตํ ่าตามกฎหมาย
ความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยัแสดงออกถงึความสามารถ

ในการรบัเสีย่งภยัของบรษิทัประกนัวนิาศภยัวาสามารถจะช ําระหนีสิ้นและภาระผกูพนัทีม่ตีามกรมธรรม
สํ าหรับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามความประสงคของผูเอาประกันภัยไดทั้งในปจจุบันและ
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อนาคต เพราะฉะนั้นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคงทางการเงินจึงตองดํ ารงสินทรัพยไว    
ในระดบัทีเ่พยีงพอตอภาระผูกพนัทีม่ภีายใตเงือ่นไขตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายซึง่พระราชบญัญตัิ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 27 “ไดกํ าหนดใหบริษัทตองดํ ารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลา   
ทีป่ระกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนจํ านวนไมตํ่ ากวา 30 ลานบาท”

3.3.1.3 การกํ าหนดเงินสํ ารองประกันภัย
เงนิส ํารองประกนัภยั คอื หนีส้ิ้นหรือภาระผูกพนัทีบ่ริษทัประกนัวนิาศภยั

มีตอผูเอาประกันวินาศภัยจุดประสงคของการกํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยตองตั้งเงินสํ ารอง   
ก็เพื่อใหบริษัทมีทรัพยสินอยางเพียงพอตอความรับผิดชอบตามกรมธรรม โดยทั่วไปภาระผูกพัน
ของบริษัทประกนัภยัจะอยูในรปูของเงนิส ํารองประกนัภยัซ่ึงจะมสัีดสวนคอนขางสงูเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับทรัพยสินของบริษัท การควบคุมกํ ากับดูแลการดํ ารงเงินสํ ารองประกันภัยของบริษัทประกัน
วนิาศภยัของประเทศไทย ในปจจุบันจะยึดถือตามขอกํ าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย 2 ฉบับ 
คอื ประกาศกระทรวงพาณชิย เร่ือง การจดัสรรเงนิสํ ารองส ําหรับเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมตกเปนรายได
ของบริษัทและเงินสํ ารองสํ าหรับคาสินไหมทดแทนรวมทั้งทรัพยสินอยางอื่นที่บริษัทตองจัดสรร 
ไวในการประกนัวนิาศภยั ซ่ึงในการรบัประกนัวนิาศภยับริษทัประกนัวนิาศภยัจะมเีงนิส ํารองอยู 2 ประเภท
คือ

1) เงินสํ ารองชดใชคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นสํ าหรับกรมธรรม
ทีย่งัไมหมดอายหุรือเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไมไดตกเปนรายไดของบรษิทั (Unearned Premium Reserves)

2) เงนิสํ ารองส ําหรบัชดใชคาสินไหมทดแทนคางจาย (Loss  Reserves)
ซ่ึงเงินสํ ารองประกันภัยทั้งสองประเภทถูกกํ าหนดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันคุมครองผูเอาประกัน
วนิาศภัย

3.3.1.4 การดํ าเนินการของผูรับประกันวินาศภัย
การจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยมี 2 รูปแบบ คือ บริษัทจํ ากัดและ 

บริษทัมหาชนจ ํากดั ซ่ึงตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 ไดก ําหนดใหบริษทัผูรับประกนั
วินาศภัยตองอยูในรูปของบริษัทนั้นเปนเรื่องที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากถาใหบุคคลธรรมดา     
หรือนิติบุคคลที่มีขนาดเล็กก็สามารถจัดตั้งบริษัทขึ้นประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได อาทิเชน 
หางหุนสวนจํ ากัด หางหุนสวนสามัญ ก็อาจไมเหมาะสมในรูปแบบโครงสรางของบริษัท จํ านวน
เงนิทนุ การบริหารงานของบริษัทและที่สํ าคัญธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเงิน
และมีผลตอบุคคลจํ านวนมากซึ่งมีความคลายคลึงกับธนาคารพาณิชยอาจกอผลเสียตอเศรษฐกิจ
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3.3.2 การเขาแทรกแซงการด ําเนนิงาน ในกรณท่ีีบรษิทัประกันวนิาศภยัขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน

ในชวงหลายปทีผ่านมาแนวโนมในการปดกจิการของบรษิทัประกนัภยัในตางประเทศ
เกดิขึน้เปนจํ านวนมากรวมถึงประเทศไทยดวย ขอเท็จจริงนี้ปรากฏขึ้นในป 2541 ทีรั่ฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยในขณะนั้นไดมีคํ าส่ังใหนายทะเบียนประกันภัยเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกจิประกนัวนิาศภัยของบริษัทรัตนโกสินทรประกันภัย จํ ากัด โดยกระทรวงพาณิชยมอบหมายให
กรมการประกันภัยเปนผูติดตามดูแลในดานสภาพคลองและความมั่นคงทางการเงินของกิจการ
อยางใกลชิดโดยมีมาตรการตางๆ

3.3.2.1 สถานการณของบริษัทประกันวินาศภัยของประเทศไทยในปจจุบัน
ในสภาวการณปจจบุนัประเทศไทยก ําลังประสบกบัปญหาความลมเหลว

ทางการเงินกบัการเกดิวิกฤตการณทางการเงินทั้งระบบ ท ําใหสภาพคลองทางการเงินของเศรษฐกิจ
เกิดการชะงักงันโดยเริ่มปรากฏอยางชัดเจนในป พ.ศ. 2539-2540 จากวิกฤตการณในครั้งนัน้
สถาบันการเงินของไทยไดรับผลอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ปฐมเหตุการณเกิดปญหาสภาพคลอง 
ในธรุกจิประกนัภยันัน้สวนหนึง่กเ็ปนผลกระทบมาจากการสัง่ปดกจิการของบรษิทัเงนิทนุและไฟแนนซ
56 บริษทั และสวนหนึง่กม็าจากปญหาการตรวจสอบภายในองคกรซึง่จ ํานวนเงนิของธรุกจิประกนัวนิาศภยั
ตดิอยูที่บริษัทเงินทุนที่ถูกสั่งปดกิจการถึงจํ านวน 51.671.82 ลานบาท หรือคิดเปน 59.12 เปอรเซ็นต
ของขนาดสินทรัพยรวมทั้งหมดของธุรกิจซ่ึงทํ าใหบริษัทประกันวินาศภัยไดรับผลกระทบตอเนื่อง
มาโดยตลอดในเรื่องของสภาพคลองทางการเงิน ตอมาเมื่อเดือนธันวาคม 2540 มีบริษัทประกัน
วนิาศภยัทีม่ปีญหาเรือ่งสภาพคลองโดยเฉพาะบรษิทัประกนัวนิาศภยัจ ํานวน 9 บรษิทั ไดมกีารรวมตวักนั
ท ําหนงัสอืผานทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไปยงักระทรวงพาณิชยเพื่อขอความชวยเหลือทางการเงิน
ทางกรมการประกนัภยัเองก็ไดเขาท ําการเขาตดิตามผลการด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยัอยางใกลชิด
โดยมมีาตรการใหบริษทัประกนัภยัเหลานัน้ตองจดัสงรายงานสถานการณดานสภาพคลองทางการเงนิ
สงแผนการปรับปรุงตลอดจนแนวทางในการฟนฟูสภาพคลองของกิจการและวิธีการติดตามเบี้ย
ประกนัภยัคางรบัของบรษิทัเปนประจ ําทกุๆ เดอืน แตเหตกุารณทีท่ ําใหธุรกจิประกนัวนิาศภยัสูญเสยี
ความเชือ่มัน่ในความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัอ่ืนๆ เปนอยางมาก คอื เหตกุารณทีม่คีาํส่ัง
ของนายทะเบยีนโดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิยโดยอาศยัอํ านาจตามมาตรา 53
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 คําส่ังที่ 72/2541 ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2541   
ใหบริษัทรัตนโกสินทรประกันภัยหยุดดํ าเนินกิจการชั่วคราวเพื่อใหภาครัฐเขาทํ าการตรวจสอบ
ฐานะทางการเงินที่มีปญหาอยางมากและแกไขปญหาสภาพคลองที่ไมเพียงพอตอภาระหนี้สิน   
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ของผูเอาประกันภัย ซ่ึงเหตุการณในครั้งนี้กรมการประกันภัยไดจัดสงเจาหนาที่เขาทํ าการตรวจสอบ
กํ ากับดูแลการดํ าเนินงานพรอมทั้งไดเชิญผูบริหารของทางบริษัทรัตนโกสินทรประกันภัยเขาพบ 
เพื่อรายงานสถานการณและการดํ าเนินมาตรการแกไขปญหา แตปรากฏวาทางบริษัทไมสามารถ
ดํ าเนินการเพื่อใหสภาพคลองของบริษัทดีขึ้นได จนกระทั่งในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541          
รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย นายไพฑรูย แกวทอง รักษาการณในขณะนัน้ ไดมคีาํส่ังกระทรวงพาณชิย
เลขที ่ 139/2541 โดยเหน็ชอบใหนายทะเบยีนเพกิถอนใบอนญุาตการประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั
ของบรษิทัรัตนโกสนิทรประกนัภยั ภายหลังจากทีบ่ริษทัไดถูกปดกจิการ รัฐบาลโดยกระทรวงพาณชิย
ไดมอบหมายใหกรมการประกนัภยัด ําเนนิมาตรการตาง  ๆในอนัทีจ่ะเฝาระวงัและตรวจสอบการด ําเนนิงาน
ของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ อยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น เชน การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประกนัวนิาศภยั การก ําหนดระดบัรายไดและการควบคมุคาใชจายในแตละเดอืนของบรษิทั การปรบัปรงุ
การจัดสรรเงินสํ ารองที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทเปนตนจากมาตรการตางๆ แสดงใหเห็นวา
ภาครัฐมีความประสงคที่จะใหความชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยในระดับหนึ่งโดยเกรงวา      
ในการประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยันีอ้าจประสบปญหาดงัเชนกรณีบรษิทัรตันโกสนิทรประกนัภยั
และบริษัทไฟแนนซ 56 ไฟแนนซ ขึน้ได ผลที่ปรากฏขึ้นอยางชัดเจนจากการลมละลายของบริษัท  
รัตนโกสินทรประกันภัยนั้นสงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัยมีความเสี่ยงในดานการประกอบการ 
มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของสภาพคลองและความมั่นคงทางการเงินของกิจการ       
สวนปญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยของตางประเทศนั้น9 ในประเทศญี่ปุนซึ่งมคีวามแข็งแกรง
ทางเศรษฐกิจในระดับตนๆ ของโลก ก็เกิดมีการลมละลายของสถาบันทางการเงินเปนอยางมาก  
เชนกนัอาทิ บริษทั Tokyo Mutual Life Insurance ไดถูกยืน่คาํรองใหด ําเนนิการตามกฎหมายลมละลาย
ซ่ึงเปนบรษิทัประกนัภยัในประเทศญีปุ่นเปนบรษิทัที ่7 นบัตัง้แตเดอืนเมษายน พ.ศ. 2540 ทีถู่กด ําเนนิการ
ตามกฎหมายลมละลาย ท ําใหเหน็ไดวาแมแตประเทศทีม่คีวามเขมแขง็ในระบบเศรษฐกจิกย็งัประสบ
กับปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินเกิดขึ้นได ซ่ึงในกรณีที่บริษัทประกันภัยประสบภาวะ   
หนีสิ้นลนพนตวัจะมรีะบบการแกฐานะ (Rehabilitation Process) โดยเมือ่เขาสูระบบแลว ศาลจะแตงตัง้
ผูดแูลเพือ่กูฐานะของบรษิทัโดยผูดแูลทีศ่าลแตงตั้งจะเปนผูเลือก (The Preliminary Sponsor) ซ่ึงจะสง
ทมีผูแทนมารวมในคณะ (Business Trustee) ที่มหีนาที่ดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทและการเตรียม
ความพรอมการกํ ากับกูฐานะโดยในการดํ าเนินงานการกูฐานะนั้นจะไมมีการออกกรมธรรมใหม  
แตอยางใด กรอบก ําหนดขอบเขตการปรบัโครงสรางผลประโยชนซ่ึงจะตองใชในการกูฐานะทมีงาน

                                                       
9 ปยากร ชินะรัตนกูล. (2544). ตัวแบบเตือนภัยลวงหนาทางการเงินสํ าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

ในประเทศไทย.
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จาก (The Preliminary Sponsor) กับ (Business Trustee)จะมีการทํ าความตกลงรวมกันในเรื่องมูลคา
ทรัพยสินเพื่อปรับโครงสรางที่มีอยู หรือระดมเงินทุนจากภายนอกเพื่อเตรียมบริษัทใหมีฐานะ    
ทางการเงินที่พรอมสํ าหรับให (Sponsor ) เขาดํ าเนินการประกอบธรุกิจตอไป10

3.3.2.2 วิธีการดํ าเนินการตรวจสอบการดํ าเนินงานในธุรกิจประกันวินาศภัย 
ของประเทศไทย

สํ าหรับวิธีการตรวจสอบความมั่นคงของบริษัทประกันวินาศภัย         
ในประเทศไทยในปจจบุนัด ําเนนิการโดยกรมการประกนัภยัซ่ึงเปนหนวยงานทีม่หีนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ในการกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานและการตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
โดยด ําเนินการตรวจสอบวิธีการวิเคราะหระบบอัตราสวนทางการเงินในกลุมตางๆ เปนสํ าคัญ

3.3.2.3 มาตรการจัดการทรัพยสินของบริษัทประกันภัยท่ีมีปญหา
ในการบริหารจัดการบริษัทประกันวินาศภัยส่ิงที่ตองใหความสํ าคัญ

เปนอันดับแรก คือ สภาพคลองโดยการที่บริษัทประกันวินาศภัยจะตองมีเงินสดที่เปนสินทรัพย      
ที่มีสภาพคลองมากที่สุดพรอมที่จะชดใชใหแกผูเอาประกันวินาศภัยไดในทันทีตามสัญญาหรือ      
มคีวามสามารถทีจ่ะเปลีย่นสินทรพัยตางๆ ทีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยัมอียูใหเปนเงนิสดไดโดยรวดเรว็
และไมมีความเสี่ยง ดังนั้นบริษัทประกันวินาศภัยที่ดีจึงตองมีระบบการบริหารสภาพคลองที่ดี        
มปีระสิทธภิาพและมคีวามมัน่คงปลอดภยั โดยเหตผุลสํ าคญัในการทีรั่ฐเขามาแทรกแซงการด ําเนนิงาน
ของบริษัทประกันภัยที่มีปญหา คือ ปญหาการขาดสภาพคลองและปญหาการไมสามารถชํ าระหนี้
แกเจาหนี้ไดจากสภาพปญหาดังกลาว ภาครัฐจึงควรเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาโดยใช
มาตรการตางๆ ที่จะสามารถยับยั้งปญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได มาตรการดังกลาวนี้     
ถูกเรยีกวา “มาตรการในการจดัการสนิทรพัยและหนีสิ้นของบรษิทัทีม่ปีญหา (Resolution Measures)”
เปนมาตรการที่รัฐใชอํ านาจในการเขาไปจัดการหรือแทรกแซงการดํ าเนินงานของบริษัทประกันภัย
ทีม่ปีญหาหรอือาจเกดิปญหาโดยชวยลดความเสีย่งอนัจะเกดิขึน้กบับรษิทัประกนัวนิาศภยั มาตรการ
ในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินนี้จะมีลักษณะเฉพาะอันมีความแตกตางไปจากกระบวนการ    
ลมละลายทัว่ไปเปนอยางมาก โดยมาตรการในการจดัการสนิทรพัยและหนีสิ้นของบรษิทัประกนัภยั
ทีม่ปีญหา (Resolution Measures) นั้น มคีวามเกีย่วของกบัการใชอํ านาจในทางกฎหมาย (legal power)

                                                       
10 กองนโยบายและระบบสารสนเทศ. (2544). “วิธกีารกูฐานะบรษิทัของธรุกิจประกนัภัยในประเทศญีปุ่น.”

วารสารการประกันภัย, 26. หนา 45-48.
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คอนขางมากพอสมควร ซ่ึงในทางขอความคิดพื้นฐาน (Basic Concept) กระบวนการในการจัดการ
สินทรพัยและหนี้สินของบริษัทประกันภัยที่มีปญหาในหลายประเทศนั้น มีอยู 2 ลักษณะ คือ

1) กระบวนการในการจดัการสนิทรพัยและหนีสิ้นของบรษิทัทีม่ปีญหา
ภายใตกฎหมายลมละลาย

2) กระบวนการในการจดัการสนิทรพัยและหนีสิ้นของบรษิทัทีม่ปีญหา
ภายใตกฎหมายประกันภัยโดยเฉพาะ
         ในทางทฤษฎีนั้น การจัดการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทประกันภัย
ทีม่ปีญหาเปนมาตรการทีม่คีวามจ ําเปนในการเสรมิสรางเสถยีรภาพ (Stabilities) ของระบบประกนัภยั
และระบบการเงนิของประเทศ มาตรการในการจดัการกบัสนิทรพัยและหนีสิ้นของบรษิทัประกนัภยั
ที่มีปญหามีวัตถุประสงค คือ ปองกันปญหาผลกระทบที่เรียกวา “Contagious Effect” กลาวคือ    
เพือ่มใิหบรษิทัประกนัภยัใดทีม่ปีญหาหรอืลมลงสงผลกระทบไปยงัหนวยการเงนิอืน่ๆ ใหลมลงหรอื
มปีญหาตามมาและลดความเสีย่งทีบ่ริษทัประกนัภยัท่ีมปีญหาหรอืเริม่ทีจ่ะมปีญหาในการด ําเนนิธรุกจิ
ในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้นไปอันเนื่องมาจากความตองการผลตอบแทนที่สูงเกินไป รวมถึง
การแทรกแซงการดํ าเนินกิจการของทางการหรือองคกรควบคุมกํ ากับดูแลในการจัดการสินทรัพย
และหนี้สินที่มีปญหาเพื่อประโยชนตอผูเอาประกันภัย

1) ลักษณะและรูปแบบของการจัดการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท
ประกันภัยที่มีปญหา

ภายหลังจากที่ผ านกระบวนการในการควบคุมกํ ากับดูแลของ
กรมการประกนัภยั โดยเฉพาะอยางยิง่มาตรการในการตรวจสอบบรษิทัประกนัภยั (Examination Measure)
กระบวนการตอไป คอื การเขาแทรกแซงในดานการด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยัโดยกรมการประกนัภยั
เรียกวา “มาตรการในการจดัการสนิทรพัยและหนีสิ้นของบรษิทัประกนัภยัทีม่ปีญหา” (Resolution Measures)
ประกอบไปดวยมาตรการที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะดังตอไปนี้ คือ

(1)  มาตรการในการบังคับ (Enforcement Measures)
(2)  มาตรการแกไขปญหา (Corrective Measures)
(3) มาตรการในการควบคุมการดํ าเนินกิจการบริษัทประกันภัย

ผานผูบริหารชั่วคราว (Provisional Administrator) หรือผานผูพิทักษทรัพย (Receiver)
มาตรการแรก คือ มาตรการในการบังคับมีจุดมุงหมายเพื่อปองกัน

เปนมาตรการในเชงิทีจ่ะปองกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กบับรษิทัประกนัภยั โดยมาตรการดงักลาว
จะเปดโอกาสใหกรมการประกันภัยสามารถใชดุลพินิจ (Discretion) ไดอยางกวางขวางวา เห็นควร
จะเขาแทรกแซงการด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยัหรือไม และหากมกีารเขาแทรกแซงดงักลาวแลว
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จะมีลักษณะและขอบเขตเพียงใด อยางไรก็ตามการใชดุลพินิจดังกลาวของกรมการประกันภัยนั้น 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกํ าหนดไวเทานั้น

มาตรการในการแกไขปญหา (Corrective Measures) เปนมาตรการ
ที่จะชวยรักษาเยี่ยวยาหรือแกไขใหบริษัทประกันภัยกลับคืนมาดํ าเนินงานตามกฎหมายไดอยางปกติ 
ซ่ึงมาตรการดังกลาวมีตั้งแตระดับอยางไมเปนทางการ (Informal) ซ่ึงผานการแกไขปญหา          
ของบริษัทประกันภัยโดยสมัครใจเองไปจนถึงระดับเปนทางการ (Formal) โดยการแทรกแซง    
การดํ าเนินกิจการของบริษัทประกันภัยนั้น หากกรมการประกันภัยพบวาการดํ าเนินงานของบริษัท
ประกันภัยรายใดอาจจะประสบปญหาตอไปได มาตรการในการแกปญหา (Corrective Measures)  
ทีถู่กน ํามาใช คอื การแจงใหทราบหรอืการใหค ําแนะน ําเพือ่ใหบริษทัประกนัภยันัน้ปฏบิตัเิพือ่ปองกนั
ปญหาที่อาจเกิดขึ้น ตอมาหากบริษัทประกันภัยบริษัทใดไมปฏิบัติตามไมวาดวยเหตุผลใด          
ทางกรมการประกนัภยัอาจออกคาํสัง่เตอืนหากไมปฏิบตัติามบรษิทัประกนัภยัดงักลาวอาจถกูลงโทษ
หรือถูกแทรกแซงในการดํ าเนินกิจการของบริษัทประกันภัยได หรืออาจจะตองทํ าขอตกลง        
เปนลายลักษณอักษร (Written Agreement) กับบริษัทประกันภัยดังกลาว ในขอตกลงดังกลาวจะมี
ลักษณะที่กํ าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะตองปฏิบัติตาม รวมถึงการแกไขหรือปรับปรุง      
การด ําเนินงานของบริษัทประกันภัยที่ผิดพลาดหรือบกพรองที่อาจประสบปญหา (Action) แตหาก
ไมมีการดํ าเนินการตามที่ไดแจงเตือนไวหรือตามขอตกลง ทางกรมการประกันภัยอาจจะใชการสั่ง
ใหผูบรหิารของบรษิทัประกนัภยัปฏิบตัติามหรอือาจจะถอดถอนเปลีย่นแปลงผูบริหารชดุเดมินัน้ออก
แลวนํ าผูบริหารชุดใหมเขาไปดํ าเนินงานในกิจการของบริษัทประกันภัยและสั่งหามมิใหผูบริหาร
ชุดเดมิเขามาเกี่ยวของกับการบริหารการจัดการกับบริษัทประกันภัยตอไป

มาตรการสุดทาย คือ มาตรการควบคุมการดํ าเนินกิจการบริษัท  
ประกนัภยั (Taking Control of a Insurance Measures) ซ่ึงเปนมาตรการทายสดุทีภ่ายหลังจากทีม่าตรการ
(Corrective Measures) ไมอาจประสบความส ําเรจ็ กรมการประกนัภยัจงึมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองเขามา
ควบคมุการด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยันัน้โดยมลัีกษณะทีสํ่ าคญั คอื การควบคมุการด ําเนนิงาน
ของบรษิทัประกนัภยัผานผูพทิกัษทรพัยทีแ่ตงตัง้โดยศาลและอยูภายใตการดแูลอยางใกลชิดของระบบศาล
ตามกระบวนการของกฎหมายลมละลาย ซ่ึงวัตถุประสงคก็เพื่อรักษาสถานะของบริษัทใหสามารถ
ดํ าเนินการประกอบการตอไปไดโดยเฉพาะธุรกิจที่เปนหัวใจของบริษัทใหสามารถดํ าเนินงาน     
ตอไปไดเปนปกติและอยูภายใตการดํ าเนินงานตามหลักการของ (Prudential Administrator)       
ผานทางผูบริหารทีก่รมการประกนัภยัแตงตัง้ขึน้และเพือ่ทีจ่ะเพกิถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ
บริษทัประกนัภยัรวมถึงปดกจิการและการช ําระบญัช ีโดยผานทางกรมการประกนัภยัทีแ่ตงตัง้ขึน้ (Receiver)
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เพื่อลดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอระบบประกันภัยและสถาบันการเงินอื่น    
อันเกดิจากบริษัทประกันภัยที่มีปญหา

2) การแทรกแซงการด ําเนนิงานของบริษัทประกันภัยผานทางผูบริหาร
หรือผูพิทักษัทรัพยตามกฎหมายลมละลาย (Provisional Administrator)

เปนมาตรการในการบริหารจัดการกับบริษัทประกันภัยที่มีปญหา
เพื่อใหกลับคืนมาดํ าเนินการไดเปนปกติ โดยบทบาทและหนาที่ในการจัดการกับปญหาในฐานะ
ของ (Provision Administrator) มีความสํ าคัญเปนอยางมากเนื่องจากมีความจํ าเปนเพื่อตองการรักษา
หรือฟนฟูใหบริษัทประกันภัยนั้นกลับมามีความมั่นคงอีกครั้ง และที่สํ าคัญก็เพื่อคุมครองประโยชน
ของผูเอาประกนัภยัโดยมมีาตรการในการแกไขปญหาดงักลาว ซ่ึงมมีาตรการทีสํ่ าคญั คอื แผนการปรบัปรงุ
โครงสรางกิจการหรือการฟนฟูกิจการ

3) การแทรกแซงการด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยัผานทางกระบวนการ
พทิกัษทรัพย (Receiver)

เปนกระบวนการทีก่ฎหมายก ําหนดขึน้โดยมวีตัถุประสงคเพือ่เพิม่มลูคา
ของสินทรัพยเพื่อประโยชนของเจาหนี้ซ่ึงจะมีความแตกตางไปจากกระบวนการฟนฟูกิจการและ
กระบวนการลมละลายตามกฎหมายลมละลายโดยมวีธีิการทีจ่ะจดัการกบับรษิทัประกนัภยัทีม่ปีญหานัน้
หลังจากที่มีการแตงตั้งผูพิทักษทรัพยแลวและบริษัทประกันภัยนั้นอยูในสถานการณที่ไมอาจฟนฟู 
กลับคืนมาได ส่ิงสํ าคัญประการแรกจะตองพยายามรักษามูลคาของสินทรัพยของบริษัทประกันภัย 
ทีม่ปีญหาใหสูงขึ้นและจํ าเปนตองรีบดํ าเนินการอยางเร็ว ตอจากนัน้จึงเลือกใชมาตรการที่เหมาะสม
ตอไป อาทิเชน

(1) การควบรวมกิจการ (Merger Acquisitions, M&A)
เมือ่บริษทัประกนัภยัใดมปีญหาและไมสามารถแกไขปญหาเองได

เพือ่ใหการด ําเนนิธรุกจิสามารถด ําเนนิตอไปได จะมกีารควบรวมกจิการกบับรษิทัอืน่ ทัง้นีก้ารควบรวม
กิจการจะเปนมาตรการในการแกไขปญหาของบริษัทประกันภัยที่มีปญหานั้นรวมกับองคกรที่มี
อํ านาจในฐานะ (Receiver) ซ่ึงการควบรวมกิจการดังกลาวจะตองเกิดขึ้นกอนที่สินทรัพยของบริษัท
ประกันภัยที่มีปญหานั้นจะมีมูลคาตํ่ าลงเพราะจะเกิดความเสียหายตอบริษัทประกันภัยที่มาควบรวม
กจิการ (Acquired Bank) โดยทัง้องคกรทีม่อํี านาจดงักลาวจะเขามาใหความชวยเหลือหรือใหความสะดวก
ในการควบรวมกิจการอยางใกลชิดเพราะในบางกรณีผูถือหุนเดิมหรือผูบริหารเดิมของบริษัทนั้น
อาจจะมคีวามลังเลหรือไมมีความชัดเจนในการที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทประกันภัยอ่ืน ซ่ึงขอดี
ของการควบรวมกจิการ กค็อื ชวยรักษาและดแูลใหบริษทัประกนัภยัทีม่ปีญหาสามารถประกอบกจิการ
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ตอไปได ทั้งยังรักษามูลคาของสินทรัพยของบริษัทประกันภัยนั้นไวไดและยังชวยลดผลกระทบ    
ทีจ่ะเกิดขึ้นในระบบการเงิน

(2) การโอนขายทรัพยสิน (Purchase and Assumption, P&A)
เปนวิธีการที่มีบริษัทประกันภัยที่ดีและมั่นคงเขามารับซ้ือหรือ

รับโอนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันภัยทีม่ีปญหา (Failing Insurance)11 ซ่ึงมาตรการนี้
เปนมาตรการที่ใชเปนสวนใหญเพราะสามารถรักษามูลคาของสินทรัพยตอไปไดดีที่สุดและ         
จะเปนประโยชนแกเจาหนีท้ัง้หลายของบรษิทัประกนัภยัทีม่ปีญหาและเปนประโยชนแกสถาบนัการเงนิ
ทีรั่บโอนสนิทรพัยหรือหนีสิ้นไปเนือ่งจากจะไดรับโอนลกูคาและชือ่เสียงและคานยิมทีม่อียูในบรษิทั
ประกันภัยที่มีปญหา โดยมีขอดี คือ ชวยรักษามูลคาของสินทรัพยของบริษัทประกันภัยที่มีปญหา
ทัง้ยังชวยลดผลกระทบของระบบประกันภัย

4) มาตรการการควบคุมการดํ าเนินงานกิจการของบริษัทประกันภัย
ผานผูบริหารหรือผูพิทักษทรัพยตามกฎหมายลมละลาย (Insolvency Law)

มาตรการในลักษณะที่สอง คือ การควบคุมการดํ าเนินงานกิจการ
ของบริษัทประกันภัยผานผูบริหารหรือผูพิทักษทรัพยที่แตงตั้งโดยศาลใหอยูภายใตการตรวจสอบ
ของระบบศาล ซ่ึงมาตรการนี้จะถูกกํ าหนดไวในกฎหมายลมละลาย (Insolvency Law) โดยกฎหมาย
จะกํ าหนดขั้นตอนในสวนของกระบวนการลมละลาย (Bankruptcy Law) และกระบวนการ          
ในการปรับปรุงโครงสรางกิจการหรือพื้นฟูกิจการโดยการประนอมหนี้ (Composition) ที่สามารถ
ใชกบักรณทีีบ่ริษทัประกนัภยัทีม่ปีญหาเชนเดยีวกบักรณขีองกจิการทัว่ไป ทัง้นีเ้พือ่สรางความเทาเทยีมกนั
หรือความสมดุลใหเกิดขึ้นระหวางเจาหนี้ เจาของ หรือผูถือหุน รวมถึงลูกจางและพนักงาน        
ของบริษัทประกันภัยนั้น12

                                                       
11 Mathias Dewatripont and Jean Tirole. The Prudential Regulation of Insurance.  p. 68.
12 ในหลายประเทศ เชน ออสเตรเลยี ออสเตรยี เบลเยีย่ม เดนมารค องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนัเนเธอรแลนด

และสวิสเซอรแลนด การจัดการกับสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทประกันภัยที่มีปญหาจะอยูภายใตกระบวนการ
ลมละลายของศาลตามกฎหมายลมละลาย (General Insolvency Law) แตในแตละประเทศอาจจะมีรายละเอียด
แตกตางกันบาง เชน ประเทศฝรั่งเศส บริษัทประกันภัยที่มีปญหาอาจจะขอเขาสูกระบวนการทั้งตามกฎหมาย    
ลมละลายและกระบวนการ ( Regulatory Administration) ตามกฎหมายการธนาคารไปพรอมกัน ก็สามารถทํ าได 
Tobias M.C. Asser. Legal Aspects of Regulatory Treatment of Banks in Distress. pp. 155 – 157.
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อยางไรกต็าม ในบางประเทศกฎหมายลมละลายจะก ําหนดบทบญัญตัิ
พิเศษที่ใชกับกรณีที่กิจการเปนบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะไวในกฎหมายดังกลาว โดยกํ าหนด     
ในเรือ่งการยื่นคํ ารองขอเขาสูกระบวนการลมละลาย (Petitions) เชน ในประเทศอังกฤษ กฎหมาย
กํ าหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของบริษัทประกันภัยนั้น หรือเจาหนี้ หรือองคกรกํ ากับดูแลระบบสถาบัน
ประกนัภยั สามารถยืน่ค ํารองขอเขาสูกระบวนการได กฎหมายของประเทศเดนมารคก ําหนดอนญุาต
ใหเฉพาะองคกรกํ ากับดูแลเทานั้นที่สามารถยื่นคํ ารองขอเขาสูกระบวนการ กฎหมายของประเทศ
ฝร่ังเศสกํ าหนดใหศาลขอความเห็นในการยื่นคํ ารองขอจากองคกรกํ ากับดูแลระบบประกันภัยกอน 
นอกจากนี้ในเรื่องเงื่อนไขในการยื่นคํ ารองขอนั้น ในกฎหมายของกลุมประเทศดังกลาว เชน 
ประเทศเดนมารคและประเทศสวิสเซอรแลนดกํ าหนดใหในกรณีที่บริษัทประกันภัยที่ประสบ
ปญหาหนี้สินลนพนตัว (Insolvent) หรือการบริหารการจัดการประสบปญหาจนอาจกอใหเกิด
ปญหาหนี้สินลนพนตัวในเรื่องของการขอประนอมหนี้ (Composition) กฎหมายของบางประเทศ
ก ําหนดไววาจะตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรกํ ากับดูแลระบบสถาบันการเงินดวย นอกจากนี้
กฎหมายยงักํ าหนดอนุญาตใหมีกระบวนการหักกลบลบหนี้ (Set off หรือ Netting) ทั้งนี้เพื่อลด
ความเสีย่งของบริษัทประกันภัยที่มีปญหาในระบบการชํ าระเงิน (Payment System)13

ดงันัน้รปูแบบการใชมาตรการในการแกไขปญหาดงักลาวม ี2 ลักษณะ
คือ ลักษณะแรกสงเสริมใหมีการแกไขปญหาโดยบริษัทประกันภัยที่มีปญหานั้นเองกอน (Private 
Sector Solution) โดยองคกรควบคุมกํ ากับดูแลจะตองพิจารณาวาบริษัทประกันภัยที่มีปญหานั้น
สามารถแกไขหรือพ้ืนฟูขึ้นมาไดโดยทางการไมตองใหความชวยเหลือหรือไม และขั้นตอนนี้อาจจะ
มีความจํ าเปนที่จะตองมีการเพิ่มทุนจากผูถือหุนหรือนักลงทุนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นคง     
ของบรษิทัประกนัภยัทีม่ปีญหานัน้ รวมถึงการเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการหรอืโครงสรางขององคกร
และทั้งนี้หากมีความจํ าเปนที่บริษัทประกันภัยที่มีปญหานั้นจํ าเปนจะตองควบรวมกิจการกับบริษัท
ประกนัภยัทีด่ีเพราะอาจจะเปนเหตุผลจากการไมสามารถเพิ่มทุนจากผูถือหุนหรือนักลงทุนอื่นๆ ได 
องคกรกํ ากับดูแลหรือทางการจะตองสงเสริมใหมีการดํ าเนินการควบรวมกิจการดังกลาว รวมถึง  
ใหความชวยเหลือหรือรับสวนภาระความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงัการควบรวมกจิการ อยางไรกต็าม
หากบริษัทประกันภัยที่มีปญหานั้นไมสามารถควบรวมกิจการกับบริษัทประกันภัยที่ดีได บริษัท
ประกนัภยันัน้จ ําเปนตองมกีารปดกจิการหรอืชํ าระบญัช ี(liquidation) และจายเงนิคนืแกผูเอาประกนัภยั
และช ําระหนีแ้กบรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย ซ่ึงหากมาตรการแกไขปญหาโดยบริษัทประกันภัยที่มีปญหา
นั้นเอง ไมสามารถประสบความสํ าเร็จมาตรการในการแกไขปญหาลักษณะที่สอง คือ องคการ

                                                       
13 Tobias M.C. Asser. Ibid. pp. 158 – 165.
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กํ ากับดูแลหรือทางการจะตองพิจารณาวาจะปดกิจการและชํ าระบัญชีบริษัทประกันภัยนั้นหรือ     
จะใหความชวยเหลือทางการเงินหรือใหความชวยเหลือดวยวิธีการใดๆ ซ่ึงรูปแบบของการให  
ความชวยเหลือนั้นอาจจะเปนในรูปแบบของการทํ าหนาที่เปนแหลงเงินกูยืมสุดทาย (The lender of 
Last Resort) โดยการใหกูยมืดงักลาวกเ็พือ่ระงบัหรือหยดุปญหาวกิฤตทิีเ่กดิขึน้และอยูภายใตระยะเวลา
ทีจ่ ํากดัเทานั้นหรือในรูปแบบที่เรียกวา “Open Bank Assistance” ซ่ึงจะเปนการใหความชวยเหลือ
โดยการซือ้หุนเพิ่มทุน หรือการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ(NPL)จากบริษัทประกันภัย
มีปญหานั้น

3.3.2.4 มาตรการในการตรวจสอบบริษัทประกันภัย
ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่มีความสํ าคัญยิ่งตอการสนับสนุน  

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเพราะเปนสถาบนัทีช่วยเสรมิสรางหลักประกนัความมัน่คง
และชวยบรรเทาความเดือดรอนเสียหายทางการเงินตางๆ ใหกับบุคคล ครอบครัว  และองคกรธุรกิจ
การคาการลงทุนอื่นๆ ทุกสาขา ซ่ึงการกํ ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินและสภาพคลองจึงเปนสิ่งที่
กระทรวงพาณิชยและกรมการประกันภัยใหความสํ าคัญเปนอันดับแรกโดยมีแนวนโยบาย            
ในการด ําเนนิการ คอื มาตรการตรวจสอบตรวจสอบ ตดิตามตกัเตอืนใหปรับปรงุแกไขฐานะทางการเงนิ
และสภาพคลองใหเปนไปตามมาตรฐาน

  1) การควบคุมตรวจสอบและการชํ าระบัญชีบริษัทประกันภัยใน
ประเทศไทย

 สํ าหรับประเทศไทยองคกรควบคมุดแูล กลาวคอื กรมการประกนัภยั    
มีอํ านาจในการควบคุมดูแลบริษัทประกันภัยในทุกขั้นตอนการดํ าเนินกิจการของบริษัทประกันภัย 
โดยอาจทํ าการตรวจสอบจากรายงานประจํ าปแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัท รวมทั้ง   
การตรวจสอบ ณ สถานประกอบธุรกิจ และสํ านักงานของบริษัทประกันภัย (On – Site Inspection) 
เมื่อนายทะเบียนทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก     
ผูเอาประกันหรือประชาชน นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
มีอํ านาจ ดงัตอไปนี้

(1) แกไขฐานะหรือการดํ าเนินการของบริษัทประกันภัย
                                   (2) ส่ังใหบริษัทประกันภัยเพิ่มทุนหรือลดทุน
                (3) ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดํ าเนินงาน
ของบริษัทประกันภัย

DPU



54

เมื่อนายทะเบียนมีคํ าสั่งดังกลาวขางตนแลว แตฐานะการเงิน     
และการด ําเนนิงานของบริษัทประกันภัยดงักลาวยงัไมดขีึน้รฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิยมอํี านาจ
ดังตอไปนี้ ส่ังใหมีการควบคุมบริษัทประกันภัย หรือส่ังใหมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยโดยที่เมื่อมีคํ าสั่งใหควบคุมบริษัทประกันภัยแลวจะตองมีการปดคํ าสั่ง      
และประกาศคํ าสั่งดังกลาวตามที่กฎหมายกํ าหนด ในตางประเทศบริษัทประกันภัยที่ถูกลงโทษ     
จะเปนผูรับผิดชอบออกคาใชจายการปดค ําส่ังและการประกาศค ําสัง่ดงักลาว นอกจากนี้ เมือ่ท ําการควบคมุ
บริษทัประกนัภยัแลวใหมคีณะกรรมการควบคมุบรษิทั ซ่ึงแตงตัง้โดยรัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย
มอํี านาจในการด ําเนนิกจิการของบรษิทัและท ําหนาทีเ่ปนตวัแทนของบรษิทัประกนัภยั ในทางปฏบิตัิ
คณะกรรมการควบคุมจะใหบริษัทประกันภัยเสนอแผนฟนฟูกิจการของบริษัทแกคณะกรรมการ
เพือ่ใหคณะกรรมการใหความเหน็ชอบแผนดงักลาว การควบคมุบรษิทัประกนัภยัมผีลใหการด ําเนนิ 
กิจการใดๆ ของกรรมการและพนักงานของบริษัทประกันภัย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก    
คณะกรรมการควบคุม แตในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัยมีผลให
บริษทัทีถู่กเพกิถอนใบอนญุาตตองเลิกกจิการ (Compulsory  Winding - Up) ซ่ึงจะน ําไปสูการช ําระบญัชี
โดยผูชํ าระบัญชี (ไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) และอํ านาจหนาที่ของ      
ทีป่ระชมุใหญจะถูกโอนมาเปนอํ านาจหนาที่ของนายทะเบียนประกันภัย

สํ าหรับประเทศไทย การโอนกรมธรรมมไิดถูกบญัญตัไิวในกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของ แตในทางปฏบิตัเิชนในกรณขีองบรษิทั รัตนโกสนิทรประกนัภยั จ ํากดั การโอนกรมธรรม
กระทํ าโดยความรวมมือของสมาคมประกันวินาศภัย ซ่ึงในการโอนกรมธรรมใชหลักนิติกรรม
สัญญาทัว่ๆ ไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย อยางไรกต็าม การโอนกรมธรรมดงักลาวมไิด
โอนสิทธิทัง้หมดของผูเอาประกนัไปยงับรษิทัประกนัภยัท่ีไดรับโอนกรมธรรมและเพือ่เปนการเยีย่วยา
บริษัทประกันภัยที่กํ าลังประสบปญหาดังกลาวในการควบคุมบริษัทประกันภัยที่กํ าลังประสบ
ปญหาทางการเงนิในกรณีการช ําระบญัชีบริษทัประกนัภยัทีม่หีนีสิ้นลนพนตวั ผูชํ าระบญัชจีะด ําเนนิการ
ชํ าระบญัชตีามทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย และพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั
(ตามแตกรณีที่เกิดขึ้น) ผูชํ าระบัญชีจะตองแจงแกประชาชนรวมทั้งเจาหนี้ของบริษัทประกันภัย  
เพื่อใหทราบถึงการชํ าระบัญชีของบริษัทประกันภัยดังกลาวและทํ าการชํ าระหนี้แกเจาหนี้ของ
บริษทัประกันภัยตามลํ าดับแหงบุริมสิทธิ ซ่ึงระบุไวตามที่บทบัญญัติขางตนกํ าหนด ดังตอไปนี้

ก. ในกรณบีริษัทประกันภัยเลิกกัน (Winding up) เจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิ
ไดรับช ําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย (ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรม)จะไดรับ
ชํ าระหนี้กอนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่นในสวนของทรัพยสินที่บริษัทประกันภัยวางเปนหลักทรัพย
ประกัน และเงินสํ ารอง
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ข. ในกรณีที่บริษัทประกันภัย ลมละลายเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับ
ชํ าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยจะมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้อยางเดียวกับเจาหนี้มีประกันตาม    
พระราชบัญญัติลมละลาย ในสวนของทรัพยสินที่บริษัทประกันภัยวางเปนหลักทรัพยประกัน    
และเงินสํ ารอง

ค. ทรัพยสินอื่นนอกจากทรัพยสินที่บริษัทประกันภัยวางเปน    
หลักทรัพยประกันและเงินสํ ารองเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชํ าระหนี้เปนอยางเดียวกันกับผูทรงบุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กลาวคืออยูในลํ าดับที่ 3 แหงบุริมสิทธิ

ง. ในสวนของเจาพนักงานของบริษัทประกันภัย จะไดรับ       
การชํ าระหนี้ในลํ าดับที่ 4 แหงบุริมสิทธิ

2) การควบคุมตรวจสอบและการชํ าระบัญชีบริษัทประกันภัย          
ในตางประเทศและสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย

ในกรณีของการควบคุมสถาบันการเงินอื่นๆ ในประเทศไทย         
ที่ประสบปญหาทางการเงินไดมบีทบัญญัติพิเศษออกมาในรูปของพระราชกํ าหนด การปฏิรูประบบ
สถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2540 และพระราชก ําหนดการปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2541
โดยในหลักการแกปญหาทางการเงินใหแกสถาบันการเงินก็เปนเชนเดียวกันกับการแกปญหา     
ทางการเงินของบริษัทประกันภัยโดยใหมีการดํ าเนินมาตรการ ดงัตอไปนี้คือ

(1) การเพิ่มทุนหรือลดทุนสถาบันการเงิน
(2) การปรับปรุงแกไขการบริหารงาน
(3) การถอดและแตงตัง้กรรมการผูบรหิาร หรือผูมอํี านาจในการจดัการ

ของสถาบันการเงิน
(4) ส่ังใหมกีารควบกจิการทัง้หมดหรอืบางสวนกบัสถาบนัการเงนิอืน่
(5) ส่ังใหมีการโอนทรัพยสิน หลักประกัน สิทธิตามสัญญา
(6) ชํ าระบัญชีสถาบันการเงิน
นอกจากนี้สถาบันการเงินที่ถูกระงับการดํ าเนินการจะตองเสนอ

แผนแกไขฟนฟฐูานะตอคณะกรรมการองคการเพือ่การปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิอกีสวนหนึง่ดวย
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3.3.3 รูปแบบที่ใชในการกํ าหนดฐานะความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย
จดุประสงคของการกํ าหนดฐานะความมั่นคงขั้นตํ่ าตามกฎหมาย เนื่องจากธุรกิจ

ประกันภัยมีลักษณะของการประกอบธุรกิจที่คอนขางซับซอนยากตอการประเมินความเสี่ยง      
ของบริษัทแตการประเมินความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยก็ไมสามารถละเลยไดเชนเดียวกัน        
จดุประสงคหลักของการควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก็คือ เพือ่คุมครองผูเอาประกันภัยใหมี
ความมัน่ใจวาบรษิทัประกนัภยัมคีวามมัน่คงทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะจายเงนิประกนัภยัตามภาระผกูพนั
ทั้งในปจจุบันและในอนาคตในอันที่จะลดอัตราเสี่ยงจากความไมมั่นคงในดานการรับประกันภัย
ของบริษัทประกันวินาศภัย กระทรวงพาณิชยและกรมการประกันภัยจึงไดมีการกํ าหนดใหบริษัท
ประกนัภยัตองด ํารงสนิทรพัยไวในระดบัทีพ่อเพยีงตอภาระผูกพนัทีม่ภีายใตเงือ่นไขตางๆ โดยการก ําหนด
ในลักษณะเชนนี้เปนการกํ าหนดฐานะความมั่นคงขั้นตํ่ าตามกฎหมาย (Statutory Minimum 
Solvency Requirement) รวมไปถึงขนาดของเงินกองทุนและการตั้งเงินสํ ารองประเภทตางๆ โดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้คือ

(1) เพื่อจะลดโอกาสที่บริษัทประกันภัยจะไมสามารถชดใชคาสินไหมทดแทน
แกผูเอาประกันภัยได

(2) เพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการปองกนัและจ ํากดัความเสยีหาย (Buffer) ทีอ่าจเกดิ
แกผูเอาประกันภัยในกรณีที่บริษัทประกันภัยประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน

(3) เพือ่ใชเปนเครือ่งมอืสํ าหรับเตอืนภยัลวงหนา (Early Waning) เพือ่เปนแนวทาง
ในการเขาแกไขขอบกพรองของบริษัทประกันภัยเพื่อทํ าการตรวจสอบและกอนที่จะเขาควบคุมดูแล
อยางใกลชิด

(4) เพือ่ทราบสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงในการด ําเนนิงานและฐานะทางการเงนิ
ของบรษิทัประกันวินาศภัยทั้งกอนการตรวจสอบและหลังการตรวจสอบ

โดยในการก ําหนดฐานะความมัน่คงของบรษิทัประกนัวนิาศภยัสามารถด ําเนนิการ
ไดโดยวิธีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) ซ่ึงเปนการวิเคราะหสวนตางๆ    
ของฐานะทางการเงนิและการด ําเนนิการของบรษิทัโดยวเิคราะหจากบญัชรีายได (Revenue Account)
บญัชกี ําไรขาดทนุ (Profit and Loss Account) และบญัชงีบดลุ (Balance Sheet) ซ่ึงการวเิคราะหอัตราสวน
ทางการเงินสามารถดํ าเนินการไดโดยอาศัยขอมูลจากรายงานประจํ าป รายงานประจํ าเดือนที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยที่จัดสงมาใหกรมการประกันภัย    
โดยใชอัตราสวนทางการเงินประกอบ ดังนี้
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3.3.3.1 การวิเคราะหความสามารถในการขยายงานการรับประกันภัย
วัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทสามารถขยายงานภายใตขีดความสามารถ

ทางการเงินของบริษัท การขยายงานมากเกินขีดความสามารถทางการเงินจะทํ าใหธุรกิจเติบโต    
เร็วเกินกวากํ าลังความสามารถของบริษัทที่จะรองรับไวได ทํ าใหบริษัทตองรับภาระหนี้สินที่มี    
ตอผูเอาประกันภัย คือ เงินสํ ารองสํ าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทเพิ่มขึ้น     
จึงมีความจํ าเปนตองมีมาตรการในการควบคุมและกํ ากับการขยายงานของบริษัท ถาเปอรเซ็นตสูง
แสดงวาบรษิทัรับเสีย่งภยัไวสูง โดยปกตไิมควรเกนิ 400% หากเกนิ 400% แสดงวาบรษิทัรับเสีย่งภยั
เอาไวเกนิฐานะของตน หากเกิดภัยรายใหญขึ้นอาจกระทบกระเทือนตอฐานะบริษัทได

โดยมีอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะห

Kenney  Ratio  =  เบีย้ประกันภัยสุทธิ  x 100
           เงินกองทุน

3.3.3.2 อัตราสวนเงนิส ํารองทางเทคนคิและเงนิกองทนุตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(Technical Reserves and Adjusted Shareholders is Fun)
      วตัถุประสงคเพือ่วดัความสามารถในการช ําระหนีข้องบรษิทัโดยเฉพาะอยางยิง่
หนีสิ้นของผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนสวนใหญของหนี้สินทั้งหมดเพราะถาหนี้สินมากเกินไป จะท ําให
ฐานะทางการเงนิของบรษิทัประกนัภยัไมมัน่คงและการบรหิารหนีสิ้นกไ็มประสบความส ําเรจ็

อัตราสวนที่ใช    =   เงินสํ ารองทางเทคนิค+เงินกองทุน x100
             เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ

อัตราสวนความสามารถในการชํ าระหนี้   =    หนีสิ้นทั้งหมด
                เงินกองทุน

3.3.3.3 อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio)
        วัตถุประสงคเพื่อวัดการดํ าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยวา      
การประกอบกิจการมีผลกํ าไรหรือวาขาดทุนโดยปกติอัตราสวนไมควรเกิน 60% โดยชี้ใหเห็นวา  
ในรอบปที่ผานมาบริษัทประกันวินาศภัยไดจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันวินาศภัย    
เปนจํ านวนเทาใดเมื่อเทียบกับรายไดที่บริษัทประกันภัยไดรับมา
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อัตราสวนคาสินไหมทดแทน  =  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป  x 100
               เบีย้ประกันภัยที่ถือเปนรายได

3.3.3.4 อัตราสวนผลการดํ าเนินกิจการ (Profitability Ratio)
วัตถุประสงคเพื่อการวิเคราะหผลกํ าไรหรือขาดทุนสุทธิของบริษัท  

ประกันภัยวาบริษัทที่ดีควรไดรับกํ าไรสุทธิทุกปการมีผลขาดทุนสุทธิในปใดแสดงถึงความลมเหลว
ของการดํ าเนินงานในปนั้นโดยอัตราปกติไมควรตํ่ากวา 5%

อัตราสวนกํ าไรกอนหักภาษี      =    กํ าไรกอนหักภาษี x 100
เงินกองทุนเฉลี่ย

3.3.3.5 อัตราสวนในการจายคาสินไหมทดแทน
 วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาถึงสภาวการณจายคาสินไหมทดแทนหากมี

จํ านวนสูงแสดงวาบริษัทประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรืออาจอยูในระหวางพิจารณาจาย 
อัตราสวนไมควรเกิน 250%

อัตราสวนเงินสํ ารองสํ าหรับคาสินไหมทดแทนคางจายตอเงินกองทุน
=     เงินสํ ารองคาสินไหมทดแทนคางจาย x 100

        เงินกองทุน

จากการก ําหนดอตัราสวนทางการเงนิตางๆ ดงักลาว (Financial Ratio) เปนการก ําหนด
สวนตางๆ ของฐานะทางการเงนิและการด ําเนนิกจิการของบรษิทัประกนัภยัซ่ึงสามารถแบงได 2 กลุม
คือ การกํ าหนดในรปูของอัตราสวนคงที่ (fixed Ratios) และรูปแบบการดํ ารงเงนิกองทุนที่สามารถ
ปรับตามความเสี่ยง (Risk  Based Capital)14

1) การก ําหนดในรปูของอตัราสวน (fixed Ratio) เปนการระบสัุดสวนทีแ่นนอน
ไวสํ าหรับเปนตัววัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซ่ึงโดยทั่วไปจะเปนรายการในงบดุลหรืองบกํ าไรขาดทุน
ของบรษิทัประกนัภยัสํ าหรบัในธรุกจิประกนัวนิาศภยั การก ําหนดเงนิกองทุนเปนสดัสวนจากเบีย้ประกนัภยั
เปนสิง่ที่ปฏิบัติกันมาโดยทั่วไป ซ่ึงถือวาเบี้ยประกันภัยรับจะเปนเครื่องบงชี้ถึงความเสี่ยงของธุรกิจ 

                                                       
14 ไผทชิต เอกจริยกร. เลมเดิม. หนา 12 - 13.
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โดยเฉพาะส ําหรบัการประกนัภยัประเภททีต่องมกีารจายคาสินไหมทดแทนอยางรวดเรว็ การก ําหนด
ขนาดเงนิกองทุนใหเปนสัดสวนจากเงินสํ ารองคาสินไหมทดแทนคางจาย จะใชสํ าหรับการประเมิน
ความเสี่ยงในการตั้งสํ ารองของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเฉพาะสํ าหรับการประกันวินาศภัย     
โดยเฉพาะ สํ าหรับการประกันภัยประเภทที่มีอัตราการจายคาสินไหมทดแทนคอนขางชา

2) การกํ าหนดขนาดของเงินกองทุนโดยปรับตามระดับความเสี่ยง (Risk Based 
Capital Model) เปนการพฒันาในการกํ าหนดขนาดเงินกองทุนจากอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความเสีย่งแตละประเภท เชน การประกนัภยัประเภทตางๆ ความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัในระยะยาว
(Long–Tail–Risks) และความเสีย่งทีเ่กดิจากสนิทรพัยส่ิงทีน่าสนใจในการก ําหนดขนาดของเงนิกองทนุ
ตามวธีินี ้ คอื การก ําหนดระดบัในการควบคมุ (Control Levels or Trigger Points) ทีจ่ะเปนตวัก ําหนด
มาตรการหรอืวิธีการดํ าเนินงาน ณ ระดับใดระดับหนึง่ที่เกินกวารอยละ 100 จากหลกัเกณฑที่ตั้งไว

โดยทีใ่นปจจบุนัวธีิการตรวจสอบวเิคราะหอัตราสวนทางการเงนิไดใชการวเิคราะห
ในหลายๆ กลุมไมวาจะเปนอตัราสวนสภาพคลอง  กลุมความสามารถในการท ําก ําไร กลุมประสทิธภิาพ
ในการใชสินทรัพยแตทางกรมการประกันภัยก็ยังมิไดมีการระบุออกมาเปนแนวทางอยางชัดเจนวา
กลุมอัตราสวนทางการเงินกลุมใดที่มีความสํ าคัญมากที่สุดในการใชวิเคราะหความมั่นคงทางธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยัแตยงัคงอาศยัดลุพนิจิของเจาหนาที่ผูวเิคราะหเปนเกณฑการวเิคราะหการด ําเนนิงาน
ของบริษัทประกันวินาศภัยเปนรายกรณีไป ทํ าใหในบางครั้งผลการดํ าเนินการวิเคราะหไมเปนไป
ในแนวทางเดยีวกนัซึง่นบัวาเปนปญหาอยางมาก แตเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา ซ่ึงไดท ํา
การพฒันา IRIS (Insurance Regulatory System) โดยใชเปนเกณฑพิจารณาคาอัตราสวนทางการเงิน
ทีร่ะบุไวลวงหนาเปนเครือ่งมอืในการตรวจสอบและกํ าหนดกฎ  ระเบียบเพื่อใหภาครฐัเขาไปแกไข
ขอบกพรองของบริษัทประกันวินาศภัยไดทันทวงที่สํ าหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคาอัตราสวน
ทางการเงนิทีใ่ช คอื อัตราสวนทีร่ะบไุวลวงหนา (Usual Range  for  Test Result) ซ่ึงไดมาจากการศกึษา
บริษัทประกันภัยที่ลมละลายไปในอดีตหรือที่เคยประสบปญหาในฐานะทางการเงิน หากบริษัทใด
ใหผลอัตราสวนตกอยูนอกเหนือ “ชวงคาปกติ” นี้ ก็ถือวาไมผาน และหากไมผานเกณฑรวม            
4 จาก 12 อัตราสวน ก็จะตองถูกถือเปนบริษัทที่ตองจบัตามองเปนพิเศษ

3.3.4 มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยของตางประเทศ
ในอดีตการประกันภัยถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนความเสี่ยง     

ที่เกิดขึ้นในการพาณิชยทางทะเลใหเปนตนทุนที่จํ ากัดไดแนนอนสงผลใหมีความเจริญเติบโต    
ทางเศรษฐกิจของโลกโดยสวนรวมจึงทํ าใหการประกันภัยมิใชมีหนาที่เพียงใหการคุมครองเทานั้น
แตยังทํ าหนาที่เปนผูจัดสรรทรัพยากรจากภาคเศรษฐกิจที่มีเงินทุนสวนเกินไปสูภาคเศรษฐกิจ        
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ที่ขาดเงินทุนในปจจุบันธุรกิจประกันภัยจึงเปนธุรกิจที่มีบทบาทและมีความสํ าคัญเปนอยางมาก   
ตอประชาชนและธุรกิจอื่นๆ ในโลกโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยในสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร

          3.3.4.1 กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
ธุรกจิประกนัภยัของประเทศสหรฐัอเมรกิาจดัอยูในอนัดบัทีห่นึง่ของโลก

โดยจ ําแนกออกเปนธรุกจิประกนัชวีติ (Life/health insure) และธุรกจิประกนัภยัทรัพยสินและวนิาศภยั
(Properte/Casualty insurance) บริษทัประกนัภยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาจะสามารถท ําธรุกจิประกนัภยั
ในแตละมลรัฐได ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยจากมลรัฐนั้นๆ และบริษัท
ประกันภัยนั้นจะถูก เรยีกวา เปนบริษัทที่มีภูมิลํ าเนาอยูในมลรัฐนั้น (Domiciled  Insurers) และเปน
บริษัทภายในมลรัฐ (Domestic Insurers) นั้นๆ ถาตองทํ าธุรกิจประกันภัยในมลรัฐอื่นจะตองขอรับ
ใบอนุญาตจากมลรัฐอื่นๆ และจะถูก เรียกวา เปนบริษัทประกันภัยตางถ่ิน (Foreign Insurers) บริษัท
ประกนัภยัตางประเทศทีจ่ะท ําธรุกจิในแตละมลรัฐจะตองขอใบอนญุาตจากแตละมลรฐัและจะถกูเรยีกวา
บริษัทประกันภัยตางชาติ (Alien Insurers) โดยทีธุ่รกิจประกันวินาศภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกอบไปดวยองคกรก ํากบัดแูลของรฐับาลกลาง (Foreign Insurers) และองคกรก ํากบัดแูลของมลรฐั
(State  Regulator)  ซ่ึงจะดแูลโดยหนวยงานของแตละมลรฐัผานทาง (Legislative Branch) ในการควบคมุ
ก ํากบัดูแลบริษัทประกันวินาศภัยโดยผานทาง (Executive Branch) ทีท่ํ าหนาที่โดย (Commissioner  
of Insurance) ซ่ึงเปนองคกรก ํากบัดแุลธุรกจิประกนัภยัในแตละมลรัฐ เจาหนาทีใ่นองคกรนีจ้ะถกูแตงตัง้
โดยผูวาการมลรัฐและมีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายและตรวจตราดูแลธุรกิจประกันภัยในมลรัฐ
ของตนและเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากความไมมั่นคงทางการเงินบริษัทประกันภัยจะตองถือ
เงินกองทุนจํ านวนหนึ่งโดยขึ้นอยูกับความเสี่ยงของการลงทุนและความเสี่ยงของการดํ าเนินงาน
ของบรษิทัประกนัภยันัน้ๆ เรยีกวา (Risk Based Capital) บริษทัประกนัภยัจะถูกตรวจสอบวาเงนิกองทนุ
ทั้งหมดที่ตนถืออยูเปนเทาใดเมื่อเปรียบเทียบกับเงินกองทุนซ่ึงผูกพันกับความเสี่ยงซึ่งจะใชเปนคา
เปรยีบเทยีบกับเงินกองทุนที่ถูกปรับแลว (Total Adjusted Capital) ของบริษัทประกันภัย ซ่ึงก็คือ
สวนของทุน (Net Worth) ซ่ึงถูกปรับแลวถาหากวา (Total Adjusted Capital) มีคาตํ่ ากวา           
(Risk Based Capital) ผูกํ ากับดูแลสามารถเขาไปดํ าเนินการใหบริษัทนั้นๆ ปรับปรุงกิจการได       
ในกรณีที่บริษัทประกันภัยประสบปญหาทางการเงินจนไมสามารถดํ าเนินงานตอไปได หนวยงาน
ของมลรัฐจะเขาไปควบคุมบริษัทซึ่งบริษัทอาจจะถูกฟนฟูกิจการได แตถาหากบริษัทประกันภัย   
ไมสามารถช ําระหนี ้ (Insolvent) และไมสามารถจายคาสนิไหมทดแทนไดเพือ่คุมครองผูเอาประกนัภยั  
ทกุๆ มลรฐัไดจดัตัง้กองทนุประกนัภยั (Guaranty Funds) ซ่ึงช ําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกนัภยั
ทีข่าดความสามารถในการช ําระหนีโ้ดยกํ าหนดจํ านวนเงินที่จะไดรับคืนโดยแตละมลรฐัของประเทศ
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จะมีการจัดตั้งกองทุนประกันภัยแยกเปนแตละมลรัฐโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความยุติธรรม
และความเหมาะสมตอผูบริโภคและผูเอาประกันวินาศภัยโดยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแบงออก
เปน 2 ระดบั คอื การจดัตัง้กองทนุโดยรฐับาลกลางและระดบัมลรฐั เนือ่งจากในประเทศสหรฐัอเมรกิา
จะมกีฎหมายเพือ่ใชในการปกครองตนเองรวมทัง้กฎหมายประกนัภยัดวย15 ธุรกจิประกนัภยัเปนธรุกจิ
ทีรั่ฐจ ําเปนตองเขามาก ํากบัดแูลเพือ่ใหการประกอบธรุกจิด ําเนนิตอไปอยางมปีระสทิธภิาพและมัน่คง
และจะตองอยูภายใตการก ํากบัดแูลของรฐับาลกลางและระดบัมลรฐัซ่ึงมหีนวยงานทีด่แูล คอื สํ านกังาน
ประกนัภยั (State Insurance Departments) จะมนีายทะเบยีนประกนัภยั (Commissioner of Insurance)  
เพือ่ท ําหนาที่ในการกํ ากับดูแลบริษัทประกันวินาศภัย
          1) รูปแบบทีใ่ชในการกํ าหนดฐานะความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย

การก ําหนดฐานะความมัน่คงของบรษิทัประกนัภยักระท ําไดหลายวธีิ   
โดยทัว่ไปอาจแบงได 2 กลุม กลาวคือ กลุมแรก เปนการกํ าหนดในรูปของอัตราสวน (Fixed Ratio)  
และเงนิกองทุนที่ปรับตามระดับของความเสี่ยง (Risk  Based Capital) กลุมที่สอง เปนการกํ าหนด
โดยอาศยัการทดสอบแบบจํ าลองทางธุรกิจขึ้นมา (Test Based On More Extensive Risk or Ruin  
Theoretic Modeling Of The Whole  Business)
               2) การก ําหนดในรูปอัตราสวน (Fixed Ratio) การกํ าหนดฐานะความ
มั่นคงของบริษัทประกันภัยในรูปแบบนี้เปนการระบุสัดสวนที่แนนอนเพื่อใชวัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
ซ่ึงโดยทั่วไปจะเปนรายการในงบดุลหรืองบกํ าไรขาดทุนของบริษัทประกันภัย  เชน การกํ าหนด      
เงนิกองทนุเปนสดัสวนรอยละจากเบีย้ประกนัภยัรับ หรือเปนสดัสวนจากเงนิส ํารองคาสนิไหมทดแทน
คางจาย

                       3) กํ าหนดขนาดของเงินกองทุนโดยปรับตามระดับของความเสี่ยง 
(Risk-Based Capital Model) การกํ าหนดฐานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัยในรูปแบบนี้       
เปนการพฒันารปูแบบของการก ําหนดขนาดเงนิกองทนุในรปูของอตัราสวนทีเ่กีย่วของกบัความเสีย่ง
ในแตละประเภท เชน การรับประกันภัยประเภทตางๆ ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยระยะยาว
และความเสีย่งทีเ่กดิจากสนิทรพัย โดยการก ําหนดขนาดของเงนิกองทนุโดยปรบัตามระดบัความเสีย่งนี้
ถูกนํ ามาใชในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
                                         4) การกํ าหนดขนาดของเงินกองทุนตามวิธี  (Risk Or Ruin Theoretic  
Approaches) ใชหลักการในการตั้งเงินสํ ารองที่มีโอกาสความเสีย่งตอความเสียหายตํ่ า (Acceptably  
Low  Probability  Of  Ruin  or  Failure)  ในชวงเวลาตั้งแต 2-3 ป จนกระทั่งถึง 30 ป หรือมากกวา

                                                       
15 Roberto Eilers. (1995). The Regulation of Insurance. p. 15.

DPU



62

โดยหนวยงานทีก่ ํากบัดแูลจะเปนผูวางแนวทางในการปฎบิตัโิดยก ําหนดใหบริษัทประกันภัยคํ านวณ
หาขนาดของเงนิกองทนุของตนเองวธีิการนีจ้ะสรางแบบจ ําลอง (Model Approach) ทีป่ระกอบไปดวย
ความเสี่ยงประเภทตางๆ คลายกับแบบจํ าลองของธนาคารพาณิชย
                             5) การกํ าหนดขนาดของเงินกองทุนดวยวิธีเสริม (Supplementary 
Approach) การก ําหนดขนาดของเงนิกองทนุดวยวธีิการเสรมิเปนการใช (Scenario Survivorship  Model)
และ (Dynamic Solvency Analysis) ซ่ึงก ําหนดใหบริษัทประกันภัยตองทดสอบฐานะเงินกองทุน
ของตนในสถานการณตางๆ (Prescribed Scenarios) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นซึ่งขอเสียของวิธีการนี้ ก็คือ
ความยากในการกํ าหนดสภาพของสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับแตละบริษัทที่นํ ามาทดสอบ 
โดยการใชขอมูลที่มีอยู16

 3.3.4.2 วตัถุประสงคของการดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
                  โดยวตัถุประสงคของการเขามาควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
คอื การดแูลใหบริษทัประกนัวนิาศภยัมคีวามสามารถพรอมทีจ่ะจายเปนคาสินไหมทดแทน เมือ่มีวนิาศภยั
เกิดขึ้นตามที่ตกลงกันไวในสัญญารวมทั้งการคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยหรือผูรับประโยชน   
ใหไดรับความเปนธรรมดานราคาและจากสัญญาประกันวินาศภัยที่ตนทํ าไว

3.3.4.3 กองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา17 ทุกๆ รัฐไดจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย

เพือ่คุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยัข้ึนมากเ็พือ่ชวยเหลือบริษทัประกนัวนิาศภยัทีป่ระสบปญหาทางการเงนิ
และเพือ่คุมครองผูเอาประกันวินาศภัยหรือผูรับประโยชนในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยลมละลาย 
ซ่ึงสวนใหญนํ ารูปแบบกองทุนมาจาก (The  National  Associations  of  Insurance  Commissioners
หรือ NAIC) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยหรือผูรับประโยชนใหไดรับ
จ ํานวนเงนิตามสญัญาประกนัวนิาศภยัคนืในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยประสบปญหาทางการเงิน
และตองเขาสูกระบวนการลมละลายหรือปดกิจการลง ซ่ึงบริษัทประกันวินาศภัยจะตองมีเงินทุน    
ที่เพียงพอตามที่กฎหมายกํ าหนดเพื่อสรางหลักประกันแกผูเอาประกันวินาศภัยและที่สํ าคัญ         
เพือ่รักษาระดบัฐานะทางการเงนิทีม่ัน่คงแกบริษทัประกนัวนิาศภยั ในดานเงนิทนุนัน้แตละรัฐมกีารก ําหนด
ในอตัราที่แตกตางกันออกไปอาทิเชนแคลิฟอเนียร ไดก ําหนดเงินทุนขั้นตํ่ าของผูรับประกันภัยที่รับ

                                                       
16 รัฐยา ผานิชชัย. (2548). กองทุนประกันชีวิต. หนา 70-72.
17 David L. Bickthavpt. (1983). General Insurance. p. 861.
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ประกนัภยัตางๆ แตละประเภทวาจะตองมีเงินทุนไมนอยกวา 5 ลานเหรียญสหรัฐ และกํ าหนดตาม
ประเภทของการจัดตั้งหากมีการรับประกันภัยหลายประเภทจะตองมีเงินทุน 1 ลานเหรียญสหรัฐ  
ทั้งยังกํ าหนดใหมีเงินสวนเกิน (Surplus) คือ จํ านวนเงินสวนเกินของทรัพยสินที่มากกวาหนี้สิน     
กเ็พือ่ใหบริษทัประกนัวนิาศภยัมคีวามสามารถในการช ําระหนีแ้กผูเอาประกนัวนิาศภยั ซ่ึงเงนิสวนเกนินัน้  
กฎหมายก ําหนดไวเปนจ ํานวนไมนอยกวา 5 แสนเหรยีญสหรฐั18 และรัฐบงัคบัใหบริษทัประกนัวนิาศภยั
ตองดํ ารงเงินสํ ารองอยางเพียงพอเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนในอนาคต โดยจํ านวนเงินสํ ารอง    
จะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับชนิดของการรับประกันภัยและประเภทของทรัพยสินที่รับประกันภัย  
ในการตรวจสอบบรษิทัประกนัวนิาศภยัใหอยูภายใตกรอบของกฎหมายและมคีวามมัน่คงทางการเงนินัน้
นายทะเบยีนจะด ําเนนิการตรวจสอบในเรือ่งการจดัการและการบรหิารของบรษิทั แผนการด ําเนนิการ
ของบรษิทับญัชแีละสถติิ ฐานะทางการเงนิ ขอก ําหนดในการประกอบธรุกจิ เงนิส ํารอง เงนิสวนเกนิ
คณุภาพของสนิทรพัย การประกนัภยัตอ ความสามารถในการช ําระหนีแ้ตส่ิงสํ าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบ
คือ ความสามารถในการชํ าระหนี้ของบริษัทประกนัวนิาศภัยที่มีตอผูเอาประกันวินาศภัย โดยเนน
ในเรื่องของจํ านวนเงินสวนเกินซึ่งจะตองมีอยางเพียงพอวิธีการตรวจสอบโดยวิธีการตรวจวิเคราะห
สถานะทางการเงินโดยอาศัยขอบังคับของรัฐและของสมาคมนายทะเบียนประกันภัย (National 
Association of Insurance Commissioners หรือ NAIC) และระบบในการตรวจสอบ เพื่อใหทราบ
ฐานะทางการเงินที่แทจริงของบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น ในแตละรัฐจะมีการสรางระบบ      
การตรวจสอบที่ทันสมัย คือ (Insurance Regulation Information System หรือ IRIS) โดยระบบ    
ในการตรวจสอบเปนระบบการตรวจสอบที่สามารถเตือนใหทราบลวงหนาถึงฐานะทางการเงิน 
ของบริษัทประกันวินาศภัยวาบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินที่มั่นคงและมีเสถียรภาพอยางเพียงพอ
หรือไม

1) กองทุนคํ้ าประกัน (Guaranty Funds)
  เปนกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายของแตละรัฐโดยบังคับใหผูรับ

ประกนัภยัทกุประเภทตองเปนสมาชกิของกองทนุคํ ้าประกนั รูปแบบและการจดัตัง้กองทนุคํ ้าประกนันัน้
สมาชกิจะเลอืกคณะกรรมการขึน้มาชดุหนึง่จากสมาชกิผูรับประกนัวนิาศภยั โดยไดรับความเหน็ชอบ
จากนายทะเบียนประกันภัยเพื่อทํ าหนาที่ในการบริหารกองทุน แตบางกองทุนก็บริหารโดยสมาชิก
ทีเ่ปนประชาชนทั่วไป โดยกรรมการที่มาจากประชาชนเหลานั้นจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ซ่ึงจะมีการกํ าหนดไวในแผนการดํ าเนินการของกองทุนคํ้ าประกันแตนายทะเบียนก็มีอํ านาจ          
ทีจ่ะยบัยัง้การใชอํ านาจของกรรมการไดรวมทั้งการตรวจสอบการดํ าเนินงานของกองทุน กฎหมาย

                                                       
18 Robert D. Eilers. Op.cit. p. 75.

DPU



64

ไดก ําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยตองจัดสรรเงินกองทุนคํ้ าประกันไว 1 ใน 3 ของเงินกองทุน  
แตตองไมตํ ่ากวาจ ํานวนทีก่ ําหนดไวตามประเภทของการประกนัภยัถาบรษิทัใดไมจดัสรรเงนิกองทนุ
คํ้ าประกันไวจะตองยื่นรายงานแสดงฐานะทางการเงินเปนระยะๆ ตามที่กํ าหนด สวนจํ านวนเงิน    
ที่จะตองสงเขากองทุนนั้นมีอัตราที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของการรับประกันภัย แตทั้งนี้  
ไมเกนิ 4%  ตอสัดสวนเบี้ยประกันภัยรับ  ซ่ึงการดํ าเนินการของกองทุนมีวิธีการและขอบเขต ดังนี้

(1) เมือ่บริษทัประกนัภยัลมละลาย คณะกรรมการจะน ําคาสนิไหมทดแทน
บริษัทประกันภัยลมละลาย ซ่ึงตองรับผิดชอบไปใหองคกรคํ้ าประกันของรัฐ เพือ่ใหผูรักษาทรัพย 
(Receiver) รีบด ําเนินการชํ าระบัญชีของบริษัทประกันภัยที่ลมละลาย

(2) หาบรษิทัประกนัภยัรายอืน่มารองรบังานธรุกจิของบรษิทัประกนั
วนิาศภัยที่ลมละลาย เพือ่ใหผูเอาประกันวินาศภัยไดรับความคุมครอง

ขอบเขตของการชดใชรัฐสวนใหญของประเทศสหรัฐอเมริกา      
จะชดใชใหรายละไมเกิน 300,000 เหรียญสหรัฐ (สํ าหรับรัฐแคลฟิอรเนีย 500,000 เหรียญ และ       
1 ลานเหรียญสํ าหรับรัฐนวิยอรค)

ตารางที่ 3.1 การน ําเงินเขากองทุนประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทประกันภัยที่ตองสมทบเงินเขากองทุน ทกุบรษิทัประกันภัยที่ดํ าเนินการในสหรัฐอเมริกา
หนวยงานที่บริการกองทุน มีองคกระระดับชาติทํ างานรวมกันสํ าหรับกองทุน

แตละประเภท โดยแตละรัฐจะดํ าเนินการประกอบ
ดวย
1) The National Conference of Insurance 
Guaranty Fund (NCIGF) สํ าหรับการประกันภัย
เบด็เตล็ด และการประกันภัยทรัพยสิน
2)  The National Organization of Life and Health 
Insurance Guaranty Associations (NOLHGA)  
สํ าหรับการประกันชีวิต

ขอสังเกตอื่น มีบางรัฐที่ไมรวมการประกันภัยสวนบุคคลที่มี  
วงเงินประกันภัยสูง
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3.3.4.4 ประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปรเปนประเทศหนึ่งที่แบงธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย 

(Insurance Act) โดยแบงออกเปนประกันชีวิตและประกันภัยทั่วไปธุรกิจประกันภัยที่ตองขอ        
ใบอนญุาตประกอบดวยธุรกิจประกันภัยรับตรง (Reinsurance Business) และ (Captive Insurance)
ธุรกจินายหนาประกันภัย และ (Financial Advisors) โดยถือวาธุรกิจประกันภัยในประเทศสิงคโปร
เปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง โดยองคกรที่ทํ าหนาที่ในการกํ ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของสิงคโปร
สังกัดอยูในธนาคารชาติ คือ (Monetary Authority of  Singapore) การก ํากับดูแลธุรกิจประกันภัย  
ทั้งการกํ ากับดูแลการเขาถึงตลาดและความมั่นคงทางการเงิน แตมีแนวโนมที่จะมีการผอนคลาย   
กฎเกณฑตางๆ มากขึ้น ผลกระทบจากการเปดเสรีบริการการเขาเปนสมาชิก (WTO) และในสวน
ของการกํ ากับความมั่นคงทางการเงินไดรับการพัฒนามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและไดรับ     
การสนับสนุนจาก (International Association Supervisors หรือ IAIS) มาใชโดยประเทศสิงคโปร
ไดน ําระบบการกํ ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันภัย (Solvency Margin Ratio) 
โดยนํ าหลัก (Risk Based Capital) มาใชในการคํ านวณหาคาเงินกองทุนที่ปรับตามคาความเสี่ยงแลว 
โดยในประเทศสิงคโปร (Solvency Margin) ประกอบดวย (Fund Margin และ Company Margin)
บริษทัประกนัภยัจะแตงตัง้ (Insurance Fund) สํ าหรบัธรุกจิประกนัภยัแตละประเภทมกีารวางเปาหมาย
โดยกํ าหนดปรัชญาในการดํ าเนินธุรกิจประกันภัยไวในการควบคุมกํ ากับดูแลแตนอย แตจะให
ธุรกิจมีความรับผิดชอบในตัวเองใหมากยิ่งขึ้นทั้งสงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจกํ ากับดูแลกันเอง      
ใหมากเทาทีจ่ะกระท ําได รวมถงึการบรหิารงานทีด่ีมอิีสรภาพแกธุรกจิในการบรหิารงานโดยปราศจาก
การแทรกแซงโดยรัฐบาลซึ่งจะทํ าใหธุรกิจสามารถปฏิบัติงานโดยมีความคิดในการเปลี่ยนแปลง  
แกไขและปรับปรุงในการบริหารเพื่อคุมครองผูเอาประกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ19

ในประเทศสงิคโปรมกีฎหมายและกฎกระทรวงหลายฉบับที่ถูกประกาศ
เปนกฎหมายโดยหนวยงานของรฐัทีด่แูลดานการเงนิ (Monetary Authority of Singapore หรือ MAS)
รวมทัง้ประกาศนายทะเบยีนซ่ึงออกโดยกรมการประกนัภยั (Insurance Commissioner’s Department
หรือ I.C.D.) ซ่ึงเปนหนวยงานราชการของรัฐที่ดูแลดานการเงิน (Monetary Authority of Singapore 
หรือ MAS) ซ่ึงกรมนายทะเบยีนประกนัภยั (Insurance Commissioner’s Department) แบงเปนหนวยงาน 
ดังนี้20

                                                       
19 เติมสุข บุญภิรักษ จ (2539, ตุลาคม - ธันวาคม). “การกํ ากับดูแลสํ าหรับธุรกิจประกันภัย

ของประเทศสิงคโปร.” วารสารกรมการประกันภัย. หนา 26.
20 แหลงเดิม. หนา 86.
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1) กองประกันชีวิตและคณิตศาสตร (Life & Actuarial Division)
2) กองประกันวินาศภัย (General Direct Division)
3) กองประกันภัยตอ และการประกันภัยในเครือ (Reinsures & 

Captives Division)
4) กองตรวจสอบ (Inspection Division)
5) กองพฒันาธุรกิจประกันภัย (Development Division)
6) กองบริหารงาน (Administration Unit)
การจัดตั้ งบริษัทในประเทศสิงคโปรจะต องได รับอนุญาตจาก      

กรมการประกันภัยซ่ึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันภัย (Insurance Act Chapter 142)     
โดยตองมีการอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจรับประกันภัยในอาณัติ ผูประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัตอผูประกันภัยโดยตรงซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัย

หลักทรพัยประกันบริษัทประกันวินาศภัย (General Insurance) ไมรวม
บริษัทประกันภัยตอและบริษัทในเครือเดียวกันตองรักษาเงินกองทุนไวตลอดเวลาเพื่อเปนเกณฑ
ก ําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน (The Fund Solvency Margin)  ดังนี้

1) 5  ลานดอลลารสิงคโปร
2) 50%  ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
3) 50%  ของสํ ารองคาสินไหมทดแทนสํ าหรับรอบปบัญชีที่แลว
ประเทศสิงคโปรยังมีมาตรการกํ าหนดหลักการเกี่ยวกับความมั่นคง  

ทางการเงนิเพิม่เตมิขึน้จากการก ําหนดเงนิกองทนุ ดงันี ้กลาวคอื การก ําหนดใหมสิีนทรพัยเกนิกวาหนีสิ้น
(A Company Solvency Margin) เปนการก ําหนดในภาพรวมของการประกอบธรุกจิในแตละประเภท
ดังนี้

1) จ ํานวนเงิน 5 ลานเหรียญดอลลารสิงคโปร สํ าหรับการประกอบ
ธุรกจิประเภทใดประเภทหนึ่ง (For One Class of  Business)

2) จํ านวนเงิน 10 ลานเหรียญสิงคโปรสํ าหรับการประกอบธุรกิจ         
2  ประเภท (For Both Class of Business)

3) จํ านวนเงิน 1 ลานเหรียญสิงคโปร สํ าหรับการประกอบธุรกิจ
ประเภทในเครือเดียวกัน (For Captive Insurance Business)
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ในประเทศสิงคโปรไดกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติประกันภัย          
ใหบริษัทประกันภัยทุกบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศสิงคโปรจะตองนํ าเงินคาเบี้ยประกันภัย 
ทีรั่บเขามาแยกเขากองทุนประกันภัย (Insurance Fund Concept) ในแตละกลุมซ่ึงมีอยู 3 กลุม ดังนี้

1) กองทนุประกนัภยัสิงคโปร (Singapore Insurance Fund) เปนกองทนุ
น ําเงนิที่รับประกันภัยภายในประเทศเก็บเขาไว

2) กองทุนประกันภัยกลุมธุรกิจนอกประเทศ (Offshore Insurance 
Fund) เปนเงนิเบี้ยประกันภัยในกลุมประกันภัยนอกประเทศ

3) กองทุนในสวนของผูถือหุน (Shareholder’s Fund)
แตอยางไรกต็าม บรษิทัประกนัวนิาศภยัตองด ํารงเงนิกองทนุใหเพยีงพอ

อยูเสมอเพื่อรองรับความผันผวนในการจายคาสินไหมทดแทนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
และความเสี่ยงดานอื่นๆ คณะทํ างานในประเทศสิงคโปรจึงไดกํ าหนดเกณฑการดํ ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital หรือ RBC) โดยพระราชบัญญัติประกันภัยฉบับแกไข   
ไดเพิม่ประเดน็การด ํารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่งไดรับความเหน็ชอบจากรฐัสภาและมกีารออก
ประกาศและกฎขอบงัคบัในป 2547 และเร่ิมบงัคบัใชตัง้แตป 2548 โดยน ําระบบการวเิคราะหอัตราสวน
ทางการเงินแบบ (Risk Based Capita หรือ R.B.C.) มาใชเปนแนวทางในการควบคุมกํ ากับดูแล
ความมั่นคงทางการเงินที่มีความโปรงใสและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงซ่ึงจะทํ าหนาที่สะทอน
ความเสี่ยงทางการเงินทุกประเภทของธุรกิจประกันภัยตามแนวทางในการควบคุมกํ ากับดูแลนี้     
จะตองสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและชวยช้ีฐานะความเขมแข็งทางการเงิน       
ของแตละบรษิทัอันจะสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและติดตามโดยทั้งบริษัทเองและหนวยงาน
ก ํากบัดแูล โดยวิธีการกํ ากับจะตองเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแตละบริษัท
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บทที่ 4
แนวทางในการจัดตั้งกองทุนการควบคุมและกํ ากับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย

ความแตกตางของธรุกจิประกนัวนิาศภยักบัธรุกจิทัว่ไป กค็อื เงนิทนุในการประกอบกจิการ
ในสวนของธุรกิจทั่วไปนั้น เงินทุนที่ใชจะระดมมาจากผูถือหุนหรือจากการกูยืมไมวาในหรือนอก
ประเทศแตสํ าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นจํ านวนเงินสวนใหญเปนเงินของผูเอาประกันภัยสวน
เงินของผูถือหุนจะเปนสวนนอยจากการประกอบการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ลมเหลวพบวา
สวนใหญมาจากการขาดสภาพคลองและมีฐานะทางการเงินที่ไมมั่นคงอันเกิดจากปจจัยภายใน
บริษัทประกันวินาศภัยเองอันเนื่องมาจากการบริหารงานในดานการลงทุนที่ผิดพลาดของบริษัท 
การยักยายถายเทเงินใหกับบริษัทในเครือ การขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีพอ1 โดยที่บริษัท
ประกันวินาศภัยเปนทั้งผูบริหารความเสี่ยงภัยและผูบริหารเงินมีหนาที่ในการรับโอนความเสี่ยง   
มาจากผูเอาประกนัวนิาศภยัและน ําความเสีย่งนัน้ไปบรหิารจดัการ ในปจจบุนับรษิทัประกนัวนิาศภยั
ยงัไมมกีารจ ําแนกแยกแยะประเภทความเสีย่งเหลานีแ้ละน ํามาบรหิารจดัการความเสีย่งภยัอยางเหมาะสม
อีกทั้งในปจจุบันยังไมมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย  
ในประเทศไทย ดังนั้นการดํ ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงทางเทคนิคที่เปนความเสี่ยงเฉพาะ
ของธรุกจิประกนัวนิาศภยัจงึยงัไมเพยีงพอทีจ่ะดดูซบัความเสยีหายตางๆ ทีไ่มสามารถคาดการณไวได

ในบทที่ 4 นี ้จะท ําการศกึษาวเิคราะหถึงมาตรการตางๆ ในการจดัตัง้และควบคมุก ํากบัดแูล
กองทุนประกันวินาศภัย ส่ืบเนื่องมาจากการประกันภัยยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดในการให
หลักประกนัแกผูเอาประกนัภยัหรือผูรับประโยชนไวอยางเชนกรณีของผูฝากเงินไวที่สถาบันการเงิน
ดงันัน้จงึเปนการสมควรทีจ่ะท ําการศกึษาวเิคราะหมาตรการทางกฎหมายตางๆ ทีก่รมการประกนัภยั
ใชเปนเครือ่งมอืในการเขามาควบคมุก ํากบัดแูลบรษิทัประกนัวนิาศภัยในปจจุบันวามีความเหมาะสม
เพียงใดเพื่อนํ ามาใชเปนแนวทางในการคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยและการบริหารจัดการจัดตั้ง
กองทนุประกันวินาศภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

                                                       
1 เติมสุข บุญภิรักษ ข เลมเดิม. หนา 50-54.
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4.1  แนวทางเสริมความมั่นคงทางการเงินในการดํ าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

การประกนัภยัมคีณุคาในเชงิเศรษฐกจิทัง้ในระดบัปจเจกชนและสงัคมซึง่บรษิทัประกนัภยั
เปนทัง้ผูบรหิารความเสีย่งภยัและผูบริหารการเงนิ ดงันัน้บทบาททีบ่ริษทัประกนัภยัไดรับจงึสะทอน
ทั้งความเสี่ยงภัยและโอกาสในการทํ ากํ าไร ทั้งนี้โดยหลักการแลวจํ านวนเงินเบี้ยประกันภัยที่รับ
จากผูเอาประกันภัยควรจะถูกนับเปนหนี้สินภาระของบริษัทที่จะตองกันเงินสวนนี้ไวในรูปของ
“เงนิสํ ารอง” พรอมทีจ่ะจายคนืใหแกผูเอาประกนัภยัทุกขณะทีป่ระกอบธรุกจิ เบีย้ประกนัภยัทีรั่บมา
ยงัไมถือวาเปนรายไดตราบจนกระทั่งกรมธรรมไดส้ินสุดความคุมครองแลว ในขณะเดียวกันบริษัท
ประกันภัยก็มีโอกาสในการนํ าเงินจํ านวนนี้ไปบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนภายใตความเสี่ยง    
เพราะภาระทีจ่ะตองจายเงนิคนืแกผูเอาประกนัภยัทกุเมือ่ หรือกลาวอกีนยัหนึง่ กค็อื บริษทัประกนัภยั
ตองพยายามจํ ากัดใหคาเสียโอกาสในการเก็บรักษาเงินจํ านวนคงเดิมไวใหตํ่ ามากที่สุด โดยใน    
การด ําเนนิการรับประกันภัยถูกควบคุมอยางใกลชิดดวยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
รวมทัง้กฎหมายระดบัตางๆ หลายฉบบัและอยูภายใตการก ํากบัดแูลของกรมการประกนัภยั ตลอดถงึ
การจํ ากัดขอบเขตการดํ าเนินธุรกรรมตางๆ จากกรมการประกันภัย แตปจจุบันสภาพแวดลอม      
ในการแขงขันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก กระแสโลกาภิวัฒนท ําใหการแขงขันของธุรกิจประกันภัย  
มกีารขยายตวัอยางสงูและมกีารเชือ่มโยงในระดบัระหวางประเทศมากยิง่ขึน้ ประกอบกบัวกิฤตกิารณ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเองก็สงผลใหสถาบันการเงินหลายแหงตองปดกิจการลง ซ่ึงไดสง
ผลกระทบอยางรุนแรงมาสูธุรกิจประกันวินาศภัยดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้เพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย
จึงเห็นสมควรวิเคราะหถึงมาตรการทางกฎหมายตางๆ เชน การกํ าหนดขนาดของเงินกองทุน      
เงินสํ ารองประกันภัย หลักทรัพยประกัน เงื่อนไขการลงทุน ระบบเตือนภัยที่กรมการประกันภัย    
ใชเปนแนวทางในการเขามาควบคุมกํ ากับดูแลในเรื่องหลักประกันตางๆ ของบริษัทประกันภัย     
ใหเพยีงพอเพือ่ทีจ่ะลดอตัราเสีย่งจากความไมมัน่คงของบรษิทัประกนัภยัลดโอกาสทีบ่รษิทัประกนัภยั
จะไมสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัย ซ่ึงจะไดทํ าการแกไขปรับปรุงตอไป   
เพือ่ชวยใหเกิดความเชื่อมั่นตอความมั่นคงของธุรกิจประกันภัยตอไป

4.1.1 การกํ าหนดขนาดเงินกองทุนประกันวินาศภัย
ลักษณะโครงสรางและขนาดของบรษิทัประกนัวนิาศภยัยงัมคีวามแตกตางกนัมาก

ซ่ึงจ ํานวนบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็และความสามารถในการรบัประกนัภยัคอนขางตํ ่าจงึประเมนิความสามารถ
และศกัยภาพวาบรษิทัประกนัวนิาศภยัของไทยตองมกีารเตรยีมความพรอมในดานขนาดและโครงสราง
ของบรษิทั ดงันัน้จงึมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองมกีารด ํารงเงนิกองทนุใหมจี ํานวนเพิม่มากขึน้เพือ่คุมครอง
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ผูเอาประกันวินาศภัยในการเพิ่มขนาดเงินกองทุนอาจกระทํ าไดโดยใหบริษัทประกันวินาศภัย     
เพิ่มทุนจดทะเบียนและชํ าระแลวโดยใชเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเปนฐานในการพิจารณากํ าหนด
เพิ่มทุนจดทะเบียนและชํ าระแลวในขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มสัดสวนของการดํ ารงเงินกองทุนประกัน
วนิาศภยัใหเหมาะสมกบัระดบัของความเสีย่งโดยเงนิกองทนุนัน้ คอื ทรพัยสินสวนทีเ่กนิกวาหนีสิ้น
ของบรษิทัตามราคาประเมนิทรพัยสินและหนีสิ้นของบรษิทัทีป่ระเมนิราคาตามประกาศนายทะเบยีน
ซ่ึงในปจจบุนัพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 27 กํ าหนดจํ านวนเงินกองทุนนี้
ตองดํ ารงไวตลอดเวลาไมนอยกวา 10% ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่ผานมา แตตองไมนอยกวา    
30 ลานบาท แตในปจจบุนันีส้ภาวะของธรุกจิประกนัวนิาศภยัไดเปลีย่นแปลงไปอยางมาก จงึเหน็สมควร
ใหตองมกีารเพิ่มสัดสวนของจํ านวนเงินในการดํ ารงเงินกองทุน เปนจํ านวนไมนอยกวารอยละ 30% 
ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ แตทั้งนี้ตองไมตํ่ ากวา 300 ลานบาทภายในกรอบระยะเวลา 5 ป         
โดยในการเพิ่มสัดสวนจํ านวนเงินกองทุนนั้นจะทํ าใหบริษัทประกันวินาศภัยมีเสถียรภาพและ  
ความมัน่คงทางการเงนิสอดคลองกบัสภาพความเสีย่งในความเปนจรงิมากยิง่ขึน้ อีกทัง้ยงัเปนการเพิม่
ขดีความสามารถและศักยภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในอนาคตตอไป1

4.1.2 การกํ าหนดเงินสํ ารองประกันภัย
เงินสํ ารองประกันภัย คือ หนี้สินหรือภาระผูกพันที่บริษัทประกันวินาศภัย         

มีตอผูเอาประกันวินาศภัย จุดประสงคของการกํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยตองกํ าหนด       
เงินสํ ารองดังกลาวไวก็เพื่อใหบริษัทประกันวินาศภัยมีทรัพยสินอยางเพียงพอตอความรับผิดชอบ
ตามกรมธรรม โดยในหลกัการแลวการควบคมุก ํากบัดแูลเงนิส ํารองของบรษิทัประกนัวนิาศภยัของไทย
ในปจจบุันจะปฏิบัติตามขอกํ าหนดของประกาศกระทรวงพาณิชย 2 ฉบับ คือ

1) ประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองการจัดสรรเงินสํ ารองสํ าหรับเบี้ยประกันภัย
ทีย่งัไมตกเปนรายไดของบริษัท

2) เงินสํ ารองสํ าหรับคาสินไหมทดแทนรวมทั้งทรัพยสินอยางอื่นที่บริษัท 
ตองจดัสรรไวโดยในกรณขีองการประกนัวนิาศภยั บริษทัประกนัวนิาศภยัจะมเีงนิส ํารองอยู 2 ประเภท
คอื เงนิส ํารองชดใชคาสนิไหมทดแทนทีอ่าจเกดิขึน้ สํ าหรับกรมธรรมทีย่งัไมหมดอายหุรือเบีย้ประกนั
ทีย่งัไมตกเปนรายไดของบรษิทั และเงนิสํ ารองส ําหรบัชดใชคาสินไหมทดแทนคางจาย แตในการประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น เบี้ยประกันที่ผูเอาประกันวินาศภัยสงใหแกบริษัทเปนการคุมครองภัย   
ในระยะเวลา 12 เดือน โดยชํ าระเบี้ยประกันภัย เร่ิมตั้งแตเดือนแรกใหครบลวงหนา 12 เดือน        

                                                       
1 ไผทชิต เอกจริยกร. เลมเดิม. หนา 8-10.
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ซ่ึงเรียกวา “เบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย” ซ่ึงถือวายังเปนสวน
ของผูเอาประกันภัยอยู ดงันัน้จงึเหน็สมควรที่จะกํ าหนดใหมีการสรางหลักประกันแกประชาชนไว
ในสวนนี้เพื่อเปนการคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยดวยการกํ าหนดใหบริษัทตองจัดสรรทรัพยสิน
ไวเปนเงินสํ ารองสํ าหรับเบี้ยประกันภัยดังกลาว และรวมถึงคาสินไหมทดแทนที่บริษัทตองรับผิด
ชดใชใหแกผูเอาประกันวินาศภัยซ่ึงถือเปนมาตรการอยางหนึ่งที่สรางความมั่นคงทางการเงินใหแก
บริษทัประกนัวนิาศภยั และในขณะเดยีวกนักเ็ปนการคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยัในกรณีทีเ่กดิภยัขึน้
ตามสญัญาซึ่งอาจสงผลใหบริษัทประกันวินาศภัยไมสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนได

4.1.3 การกํ าหนดหลักทรัพย
หลักทรพัยทีว่างไวกับนายทะเบียน คือ สินทรัพยจํ านวนหนึ่งที่บริษัทประกันภัย 

จะตองนํ ามาวางไวกับอธิบดีกรมการประกันภัยซ่ึงทํ าหนาที่เปนนายทะเบียนประกันภัยเพื่อ        
เปนหลักประกนัหนีสิ้นทีบ่ริษทัมอียูตอผูเอาประกนัภยัโดยพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535
มาตรา 19 กํ าหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยตองวางหลักทรัพยไวกับนายทะเบียนเปนหลักทรัพย
ประกันตามประเภทของการประกันภัย ซ่ึงประเภทของการประกันภัยที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง 
ม ี 4 ประเภท คือ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนสง การประกันภัยรถยนต
และการประกันภัยอ่ืนๆ โดยตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 มาตรา 19 “ไดกํ าหนดมูลคาของหลักทรัพยประกันที่บริษัทตองวางไวกับนายทะเบียน 
หลักทรัพยที่วางไวกับนายทะเบียนเปนหลักทรัพยประกันอาจเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หรือทรัพยสินอยางอื่นตามที่รัฐมนตรีกํ าหนดก็ได ตองไมนอยกวา 3.5 ลานบาท ตอประเภท       
ของวนิาศภยั” ซ่ึงเหน็วาจ ํานวนเงนิดงักลาวเปนจ ํานวนทีน่อยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสภาพเศรษฐกจิ
และสังคมในปจจุบันที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงในธุรกิจประกันภัย ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะเพิ่ม
มูลคาจํ านวนหลักทรัพยประกันในกรณีของการประกันวินาศภัยเปนประเภทละ 10 ลานบาท      
เพือ่ใหเหมาะสมสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจจบุนัใหมากทีสุ่ด อีกทัง้ยงัเปนการสราง
หลักประกันที่มั่นคงแกผูเอาประกันภัยดวย

4.1.4 การกํ าหนดเงื่อนไขการลงทุน
การลงทุนนับวาเปนหัวใจสํ าคัญและเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของธุรกิจประกัน

วนิาศภยัโดยมวีตัถุประสงคเพือ่แสวงหาผลประโยชนหรือเพือ่ชดเชยสวนทีข่าดทนุจากการรบัประกนั
วินาศภัยโดยเงินที่นํ าไปลงทุนนั้นประกอบดวยสวนของเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกัน
วินาศภัยที่ตองจายลวงหนาและเงินกองทุนของบริษัท ดังนั้นบริษัทประกันภัยจึงควรมีการจัดการ
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สินทรพัยและหนีสิ้นใหเหมาะสมกบัการลงทนุโดยพจิารณาถงึความมัน่คงของหลกัทรพัยผลตอบแทน
จากการลงทุนซึ่งสามารถกระจายความเสี่ยงไดในรูปแบบตางๆ การบริหารเงินโดยการลงทุนที่มี
การวางแผนอยางมปีระสิทธภิาพจะสงผลใหบริษทัไดรับผลตอบแทนทีด่แีละไมตองเผชญิกบัความเสีย่ง
ตอการลงทุนอันจะนํ ามาซึ่งความไมมั่นคงทางการเงินของบริษัทโดยในธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น 
สภาพคลองจะมีความสํ าคัญมากที่สุดเนื่องจากเปนธุรกิจที่ตองการเงินหมุนเวียนในระยะสั้น      
มากกวาในระยะยาว ประเด็นที่มีความสํ าคัญรองลงมาคือความเสี่ยงตางๆ และอัตราผลตอบแทน
ตามล ําดับตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 28 จึงไดบัญญัติวา “นอกจาก   
การประกันวินาศภัยบริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได เฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด”  
โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรานี้ รัฐมนตรีจึงไดออกประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การลงทุน
ประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั ลงวนัที ่ 25 ตลุาคม 2544 และประกาศกระทรวงพาณชิย
เรือ่ง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2545 
ก ําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยสามารถลงทุนได ดังนี้

1) กูยืมโดยมีหุน หุนกู หรือหนวยลงทุน จ ํานํ าเปนประกัน
2) การใชเงินกองทุนใหเชาทรัพยแบบลิสซ่ิง
3) รับอาวลัตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตร การฝากเงินกับบริษัทเงินทุน
4) เปนผูจดัการกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5) ซ้ือหุ นของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศเพื่อเปดโอกาสให

สามารถลงทนุในธรุกจิอืน่ๆ ทีใ่หผลตอบแทนสงู โดยใชเงนิกองทนุสวนเกนิสามารถขยายขบวนการ
ลงทนุ เพิ่มพูนรายไดจากการลงทุน2

สํ าหรับประเทศไทยไดมีการกํ าหนดประเภทและสัดสวนการลงทุนในทรัพยสิน
แตละประเภทไวโดยการกํ าหนดอัตราสวนขั้นสูงในการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงหรือ 
สินทรัพยที่มีสภาพความคลองตํ่ าแตละประเภทอยางละเอียดซึ่งเปนการควบคุมกํ ากับและดูแล       
ทีเ่นนในดานความปลอดภัยซ่ึงนับวาเปนจุดเดน แตในขณะเดยีวกับการกํ าหนดลักษณะเชนนี้ทํ าให
บริษทัประกนัวินาศภัยขาดความคลองตัวในการตัดสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจ เพราะปญหา
ของการลงทนุของธรุกจิประกนัวนิาศภยัในปจจบุนัมสีาเหตมุาจากประเภทและขอบเขตของการลงทนุ
ประกอบกับเงื่อนไขที่กํ าหนดไวสํ าหรับการลงทุนที่ยังไมคลองตัวและไมเอ้ืออํ านวยตอการแขงขัน
ในขณะที่การควบคุมกํ ากับและดูแลการลงทุนธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยในปจจุบัน     
ยดึถือตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง

                                                       
2 ไผทชิต เอกจริยกร. แหลงเดิม. หนา 21-25.
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การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยโดยกํ าหนดเงื่อนไขการลงทุนตามกฎหมาย
ประกอบดวยมาตรการที่สํ าคัญ 3 รูปแบบ คือ

1)  การก ําหนดอัตราสวนขั้นสูงในการลงทุนในหุน หรือหุนกู
2) การกํ าหนดอัตราสวนขั้นสูงในการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงหรือ 

สินทรพัยทีม่สีภาพคลองตํ ่า โดยก ําหนดเงือ่นไขและจ ําแนกอตัราสวนขัน้สงูของการลงทนุในสนิทรพัย
แตละประเภทอยางละเอียด

3) การควบคุมอัตราดอกเบี้ยข้ันตํ่ าสุดในการลงทุนนั้น การซื้อตั๋วเงิน การให
กูยมื การรบัอาวลัตัว๋เงนิและการใหเชาทรพัยสินแบบลสิซิง่ทีม่วีตัถุประสงคเพือ่ปองกนัการโอนถาย
ผลก ําไรจากธุรกิจประกันวินาศภัยไปสูธุรกิจอื่นโดยใชการลงทุนบังหนา

แตมขีอสังเกตในประการแรก การก ําหนดอตัราสวนขัน้สงูในการลงทนุในสนิทรพัย
ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสินทรัพยที่มีสภาพคลองตํ่ าจะอางอิงกับสินทรัพยรวมของสินทรัพยที่มี     
ตามภาระหนีสิ้น ยกเวนในการลงทนุดวยเงนิกองทนุสวนเกนิ มาตรการในการควบคมุก ํากบัและดแูล
ในประการนี้จึงมีจุดออนในแงที่ไมสามารถกํ ากับดูแลใหยืดหยุนไดอยางเพียงพอ แตมีจุดเดน       
ในดานของการดูแลไดงายสะดวกตอการควบคุมอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนไมนาที่จะเกิดผล       
ในการควบคมุการโอนถายก ําไร เพราะปรากฏในปจจบุนัแลววาการโอนถายก ําไรเปนส่ิงทีแ่พรหลาย
อยูแลวในธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะการควบคุมอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนดังกลาว ทั้งยัง 
อาจเปนปจจยัใหบริษทัประกนัวนิาศภยัตองจดัท ํารายงานเทจ็ตอกระทรวงพาณชิยในกรณทีีอั่ตราดอกเบีย้
ทีก่ ําหนดไมสอดคลองกับสภาวะตลาดทางการเงิน

ประการทีส่อง การก ําหนดอตัราสวนขัน้สูงในการลงทนุใหสินทรพัยทีม่คีวามเสีย่งสูง
หรือสินทรัพยที่มีสภาพคลองตํ่ าในแตละประเภทอยางละเอียดนั้นสงผลใหบริษัทประกันวินาศภัย
ขาดความคลองตัวในการตัดสินใจในการลงทุนซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในบริษัท
ประกันวินาศภัย
 

4.1.5 การกํ าหนดระบบการเตือนภัยลวงหนา
 ระบบเตอืนภยัลวงหนา (Early Warning System) เปนระบบทีน่ ําขอมลูทางการเงนิ
และขอมูลดานอืน่ๆ มาด ําเนนิการวเิคราะหเปรยีบเทยีบอตัราสวนเพือ่ใหทราบถงึสถานภาพของบรษิทั
การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางการเงินและผลของการประกอบธุรกิจของบริษัท
ประกนัวนิาศภยั ระบบเตอืนลวงหนานีจ้งึเปนสญัญาเตอืนภยัทีบ่งบอกใหทราบลวงหนาถึงความมัน่คง
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ         
การด ําเนนิกจิการและการพจิารณารบัประกนัภยัและอตัราสวนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis)
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ซ่ึงระบบการเตอืนภยันีแ้บงออกเปน 2 ภาค คอื ภาคสถติแิละภาควเิคราะหขอมลู โดยภาคสถติขิอมลู
ประกอบดวยงบการเงินแสดงฐานะการเงินผลการดํ าเนินงานและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับภาคธุรกิจ
ประกนัวนิาศภัย ในดานภาคการวิเคราะหขอมูล คือ การนํ าขอมูลภาคสถิติมาดํ าเนินการวิเคราะห
พิจารณาทบทวนสรุปผลใหความเห็นใหขอเสนอแนะเพื่อผลในการกํ ากับธุรกิจประกันวินาศภัย 
โดยในการด ําเนินกิจการของบริษัทและในการประกันภัยมีตัวบงชี้ตางๆ ดังตอไปนี้

1) การจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันวินาศภัยหากมีการจายลาชา
กวาก ําหนด หรือวธีิการท ํางานของบรษิทัทีไ่มมปีระสทิธิภาพเปนส่ิงทีแ่สดงใหเหน็ถึงการขาดสภาพคลอง
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

2) คาเบี้ยประกันวินาศภัยคางชํ าระเกิน3เดือนอาจเปนการเตือนใหทราบวา      
ผูเอาประกันภัยไมมีความสามารถในการจายคาเบี้ยประกันภัยหรือตัวแทนนายหนากระทํ าการ    
โดยทจุริตหรืออาจเกิดจากการที่ตัวแทนหรือนายหนาขายประกันโดยที่ผูซ้ือไมมีความจํ าเปนตองซื้อ
ประกอบกบัทางบริษัทประกันวินาศภัยเองก็ไมไดมีการบริหารจัดการเลือกรับเสี่ยงภัยที่เหมาะสม

3) ความสามารถในการคัดเลือกรับเสี่ยงภัยที่มีคุณภาพและจัดระเบียบบริหาร
จัดการความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยในการกํ าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยใหสอดคลองเหมาะสม
กบัสภาพความเปนจริงในปจจุบัน

การวเิคราะหงบการเงนิ คอื กระบวนการในการตดัสนิใจรวมถงึการประเมนิคณุคา
การดํ าเนินงานของการประกอบธุรกิจ วัตถุประสงคของการตัดสินใจ คือ การประเมินผลคุณคา   
ใหดทีีสุ่ดในสิ่งที่เปนไปไดโดยมีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินในดานตางๆ ดังตอไปนี้ คือ

1) ความมั่นคงทางฐานะการเงิน (Solvency Margin)โดยคุณภาพของสินทรัพย
และประสทิธภิาพในการบรหิารงานในดานการลงทนุของสนิทรพัย โดยพจิารณาจากปรมิาณหนีสิ้น
ของบริษัทที่จะตองชดใชใหแกผูเอาประกันวินาศภัยในอนาคตซึ่งการประกันวินาศภัยนั้นพิจารณา
จากเงนิส ํารองส ําหรบัเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมตกเปนรายไดของบรษิทัรวมถงึเงนิส ํารองคาสนิไหมทดแทน
และคาสินไหมทดแทนคางจาย

2) สภาพคลองทางการเงนิ (Liquidity) คอื ความสามารถในการเปลีย่นสนิทรพัย
เปนเงินสดและสภาพคลองทางการเงินที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะมีผลในการคุมครองหนี้สินในอนาคต
ที่มีตอผูประกันภัย

3) ความสามารถในการหากํ าไร (Profitability) คือ รายไดสุทธิจากการลงทุน
และรายไดสุทธจิากการรบัประกนัวนิาศภยัซ่ึงตองมอัีตราผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัสภาพของตลาด
การลงทุนและตองมีผลกํ าไรจากการรับประกันภัยซ่ึงผลกํ าไรจากการดํ าเนินธุรกิจดังกลาวสามารถ
ทีจ่ะขยายกจิการไดดตีอไปโดยน ํารายไดจากการลงทนุและรายไดสุทธิจากการรบัประกนัภยัมาวเิคราะห
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เพื่อหารายไดที่แทจริง ก็จะทํ าใหบริษัทประกันภัยสามารถกํ าหนดทิศทางในการบริหารจัดการได
เหมาะสม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาคมนายทะเบียนประกันภัยแหงสหรัฐอเมริกา
(National Association of Insurance Commissioners หรือ NAIC) ไดทํ าการศึกษาวิเคราะห
(Insurance Regulatory Information System หรือ IRIS) เพื่อใชเปนระบบการตรวจสอบเตือน       
ใหทราบลวงหนาถึงฐานะทางการเงินของบริษัทวา บริษัทประกันภัยแหงใดมีฐานะความมั่นคง  
ทางการเงนิอยางเพยีงพอหรือไม เพือ่ใหรัฐเขาไปแกไขขอบกพรองของบรษิทัประกนัภยั แตในกรณี
ของประเทศไทยซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 53 มิไดบัญญัติในเรื่อง
ระบบการเตอืนภยัลวงหนา (Warning Singn) ไวอยางชดัเจนโดยบญัญตัไิวเพยีงกวางๆ เพือ่เปนแนวทาง
เทานัน้ โดยใชค ําวา “เมือ่ปรากฏหลกัฐานตอนายทะเบยีนวาบรษิทัใดมฐีานะหรอืด ําเนนิการอยูในลกัษณะ
อันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอผูเอาประกันภัยหรือประชาชน” ซ่ึงเปนถอยคํ าที่กวางเกินไป
และในปจจุบัน ทางปฏิบัติของกรมการประกันภัยยังมิไดมีการกํ าหนดอัตราสวนทางการเงินไว  
เพือ่สํ าหรับท ําการวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินเชนเดียวกับตางประเทศ โดยกรมการประกันภัย
จะใชเกณฑในการพิจารณาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย 2 ขอ คือ

1) พจิารณาจากการดํ ารงเงินกองทุนขั้นตํ่ าตามที่กฎหมายกํ าหนด
2) พิจารณาสภาพคลองทางการเงิน โดยการคํ านวณจากสนิทรัพยสภาพคลอง

และเงินสํ ารองคาสินไหมทดแทนคางจาย
โดยในการพจิารณาวาบรษิทัประกนัวนิาศภยัมสีภาพคลองทางการเงนิหรือไมนัน้

ยังไมมีหลักเกณฑที่กํ าหนดไวแนนอนชัดเจนวาหนวยงานหรือบุคคลใดควรจะเขาไปดํ าเนินการ
ตามขั้นตอนเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยขาดสภาพคลองทางการเงินหรือในระดับที่มีการควบคุม 
(Control Level)3 เพราะในปจจบุนัการวเิคราะหธุรกจิประกนัวนิาศภยัมคีวามจ ําเปนและส ําคญัอยางยิง่
ในการควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงทางการเงินและมีการดํ าเนินงาน    
ทีม่ปีระสิทธภิาพ ดงันัน้ในการวเิคราะหจงึตองวางระบบในการปฏบิตังิานใหเปนขัน้ตอนและสอดคลอง
กับความมุงหมายประกอบกับการวิเคราะหเพื่อใหสัญญาเตือนภัยเปนตัวบงชี้ใหทราบถึงแนวทาง 
ในการตรวจสอบในการควบคุมกํ ากับดูแล ทํ าใหกระบวนการตรวจสอบเปนแนวทางในการควบคุม
ก ํากบัดแูลทีม่ปีระสิทธภิาพตรงตามวตัถุประสงค ทัง้ยงัชวยประหยดัอัตราก ําลังในการเขาตรวจสอบ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยกอนที่สถานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย
จะเยีย่วยาแกไขไมไดซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกิจ

                                                       
3 เติมสุข บุญภิรักษ ค เลมเดิม. หนา 75-76.
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4.2  การเสริมความมั่นคงทางการเงินในการดํ าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

จุดมุงหมายสํ าคัญของการใชอํ านาจในทางกฎหมายในการแทรกแซงการดํ าเนินงาน
ของบริษัทประกันวินาศภัยคือการปองกันปญหาวิกฤติที่จะเกิดขึ้นกับระบบการเงินของประเทศ
เนื่องจากมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของประชาชน ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครองผูที่เกี่ยวของ        
กบัการด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัวนิาศภยั การเขามาควบคมุตรวจสอบฐานะความมัน่คงทางการเงนิ
ของบรษิทัประกนัวนิาศภยัจงึนบัวาเปนสิง่ทีจ่ ําเปน สํ าหรับในประเทศไทยองคกรทีค่วบคมุก ํากบัดแูล
คือ กรมการประกันภัยซ่ึงมีอํ านาจในการควบคุมกํ ากับดูแลบริษัทประกันวินาศภัยในทุกขั้นตอน  
ในการดํ าเนินกิจการของบริษัทประกันวินาศภัยในกรณีที่พบวาบริษัทประกันวินาศภัยมีความมั่นคง
ทางการเงินผิดปกตินั้น พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ก็ไดบัญญัติมาตรการในเรื่อง 
การหยดุรับประกนัภยัช่ัวคราว การเพิม่ทนุ ลดทนุ การควบรวมกจิการ หรือการโอนบรษิทั การถอดถอน
ผูบริหาร และการเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งเปนบทลงโทษขั้นสูงที่จะลงโทษบริษัทประกันวินาศภัย 
เพราะฉะนั้นจึงควรใชความระมัดระวังในการแกไขปญหาเพราะบทลงโทษดังกลาวอาจนํ าไปสู  
การเลกิบรษิทัและการช ําระบญัชซ่ึีงจะสงผลกระทบตอผูรับประกนัภยั ผูเอาประกนัภยั ผูรับประโยชน
ในสญัญาประกนัภยัและเจาหนีข้องบรษิทั กอนการลงโทษควรด ําเนนิการตรวจสอบรายงานประจ ําป
แสดงฐานะการเงนิและกจิการของบรษิทั รวมถึงการตรวจสอบ ณ สถานประกอบธรุกจิและส ํานกังาน
ของบรษิทั (On Site Inspection) เพื่อที่นายทะเบียนจะสามารถทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ  
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํ านาจในการเขาแกไขฐานะการดํ าเนินงานของบริษัท
ประกันวินาศภัย ส่ังใหบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มทุนหรือลดทุน รวมทั้งการถอดถอนกรรมการ
หรือบุคคลซึ่งตองรับผิดชอบในการดํ าเนินงานของบริษัท ซ่ึงเมื่อนายทะเบียนมีคํ าสั่งดังกลาวแลว
แตฐานะทางการเงินและการดํ าเนินงานของบริษัทก็ยังไมดีขึ้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย     
มอํี านาจสัง่ใหมกีารควบคมุบรษิทัหรือส่ังใหมกีารเพกิถอนใบอนญุาตประกอบธรุกจิของบรษิทัตอไป
ซ่ึงมผีลใหบริษทัทีถู่กเพกิถอนใบอนญุาตประกอบธรุกจิตองปดกจิการลงไปซึง่จะน ําไปสูการช ําระบญัช ี
โดยผูชํ าระบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และอํ านาจหนาที่         
ของที่ประชุมใหญจะโอนมาเปนอํ านาจหนาที่ของนายทะเบียน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการ   
ในการจัดการกับทรัพยสินและหนี้สินของสถาบันการเงินที่ปญหาแลว โดยมีการใชมาตรการ       
ในการแกไขปญหาดังนี้ คือ การแกไขฐานะหรือการดํ าเนินงาน การเพิ่มทุน ลดทุน การถอดถอน    
ผูบริหารออกจากตํ าแหนง การเขาควบคุมสถาบันการเงิน การเขาควบรวมและการโอนกิจการ      
ซ่ึงนับไดวาเปนมาตรการที่มีแนวทางในการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นไดวา
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มาตรการดังกลาวเปนมาตรการพิเศษที่กฎหมายกํ าหนดขึ้นเพื่อใชในกรณีสถาบันการเงินที่มีปญหา
โดยมาตรการตางๆ ที่กฎหมายกํ าหนดขึ้นนั้นอาจมีความแตกตางกัน ในบางประเทศเมื่อมีกรณี
สถาบันการเงินเกิดปญหาขึ้นมา มาตรการที่ใชในการแกไขปญหาดังกลาวอาจจะถูกกํ าหนดขึ้น  
ภายใตกฎหมายลมละลาย ซ่ึงภายใตกฎหมายดังกลาวอาจกํ าหนดมาตรการพิเศษสํ าหรับกรณี
สถาบันการเงินที่มีปญหาหรือไมเอาไวก็ได โดยกฎหมายลมละลายเปนกฎหมายที่เกี่ยวของ         
กับการบังคับชํ าระหนี้ที่มีสวนสํ าคัญในการสรางความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ เพราะเมื่อลูกหนี้
อยูในสถานะของหนี้สินลนพนตัวซ่ึงก็แสดงวาลูกหนี้มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สินในการที่จะจัดสรร
ชํ าระหนี้ใหแกเจาหนี้ กฎหมายลมละลายจึงเขามามีบทบาทในการชํ าระสะสางหนี้สินทั้งหมด    
ของลูกหนี้โดยนํ ามาแบงเฉลี่ยใหแกบรรดาเจาหนี้อยางเปนธรรม ดังนั้นวัตถุประสงคของกฎหมาย
ลมละลายที่สํ าคัญ คือ เปนการจัดใหมีกระบวนการจัดการใหเจาหนี้ไดรับชํ าระหนี้อยางเปนธรรม
และจดัใหมกีลไกหรอืกระบวนการในการท ําใหเกดิมลูคาสงูสดุในกองทรพัยสินของลกูหนีเ้พือ่ประโยชน
ของเจาหนี้ทั้งหลายและลูกหนี้เอง ในกรณีที่ลูกหนี้เปนนิติบุคคลซึ่งประสบกับปญหาภาวะ             
มีหนี้สินลนพนตัวและกิจการของบริษัทเหลานั้นอยูในสภาพที่จะสามารถฟนฟูกิจการกลับมาให
เปนปกติไดซ่ึงตามพระราชบญัญตัลิมละลายไดเปดโอกาสใหสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
นอกเหนอืจากมาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายลมละลายโดยทัว่ไป ซ่ึงมาตรการตางๆ ในการฟนฟู
กจิการ ไดแก การขอใหศาลมคี ําส่ังด ําเนนิการฟนฟกูจิการการจ ํากดัสิทธขิองบรรดาเจาหนีแ้ละลูกหนี้
(Automatic Stay) เพือ่มใิหเกดิความเสียหายแกกองทรัพยสิน ในขณะเดียวกันก็เปนการเพิ่มมูลคา
ของกองทรัพยสินการฟนฟูกิจการในระบบเปลี่ยนตัวผูบริหารบริษัทเปนการชั่วคราว การจัดทํ า 
แผนฟนฟูกิจการในเรื่องการชํ าระหนี้ การปลดหนี้ ระยะเวลาในการชํ าระหนี้และการระดมทุน
กระบวนการในการบรหิารแผนจนสิน้สุดการฟนฟกูจิการ จากหลกัการและสาระส ําคญัของกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินแลว ไมใชเปนมาตรการที่จะทํ าใหเจาหนี้ไดรับชํ าระหนี้
หรือผูฝากเงินไดรับจัดสรรการชํ าระหนี้อยางเทาเทียมกันหรือคุมครองประโยชนเจาหนี้ผูฝากเงิน 
ในกรณทีีลู่กหนีป้ระสบภาวะหนีสิ้นลนพนตวัแตเพยีงอยางเดยีวตามพระราชบญัญตัลิมละลาย พ.ศ. 2483
แตวามาตรการในการจัดการกับสถาบันการเงินที่มีปญหานั้นรวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยดวย    
ซ่ึงถือวาเปนสถาบันการเงินสถาบันหนึ่งโดยจะมีลักษณะของการใหอํ านาจแกองคกรควบคุมกํ ากับ
ดูแล คือ กรมการประกันภัยในการใชมาตรการปองกันมิใหเกิดปญหากับระบบสถาบันการเงิน     
ทัง้ระบบโดยการใชรูปแบบในการก ํากบัดแูลผานกลไกในการออกค ําสัง่ในเรือ่งตางๆ หากเกดิสญัญาณ
ที่ไมดีแสดงถงึสถานะสินทรัพยและหนี้สินของบรษิทัประกันวินาศภัยบริษัทใด กรมการประกันภัย
ก็จะใชอํ านาจตามกฎหมายในการแทรกแซงการดํ าเนินงาน อาทเิชน การสั่งใหหยุดรับประกันภัย
ช่ัวคราว การสัง่ใหช้ีแจงขอมลูทางการเงนิ เปนตน ในปจจบุนันีแ้นวทางการแกไขปญหาสภาพคลอง
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ทางการเงนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่ปีญหาของประเทศไทยนัน้ขึน้อยูกบัการพจิารณาเปนรายกรณี
ไมไดก ําหนดเปนรูปแบบไวโดยเฉพาะทาง กรมการประกนัภยัจงึมวีธีิการในการแกไขทีแ่ตกตางกนัไป
ขึ้นอยูกับสถานการณ แตวิธีที่เห็นไดอยางชัดเจนมากที่สุดมาตรการในการสั่งใหแกไขและฟนฟู
ฐานะทางการเงิน การสั่งใหบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มทุน ลดทุน การเขาควบคุมการดํ าเนินงาน
บริษัทประกันวินาศภัยที่มีปญหาโดยใชวิธีการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารกับผูบริหารเดิม   
นอกจากนี้อาจจะใชกลไกของกองทุนประกันวินาศภัยในการใหความคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย
ใหไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสญัญาไดโดยเปนหลักประกนัในการจายคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเอาประกันภัย

4.3  แนวทางในการจดัตัง้ควบคมุและก ํากับดแูลกองทนุประกนัวนิาศภยัเพือ่คุมครองผูเอาประกนัภยั

ธุรกิจประกันวินาศภัยตองประกอบการดวยความมั่นคงทางดานการเงินที่สามารถชดใช
แกผูเอาประกันวินาศภัยและผูรับประโยชนไดเต็มจํ านวนตามภาระผูกพันในเงื่อนไขกรมธรรม
ประกนัวนิาศภยัตลอดเวลาทีป่ระกอบธรุกจิ ซ่ึงในการประกอบธรุกจิประกนัภยัความมัน่คงทางการเงนิ
มสีวนส ําคญัตอการคงอยูของบรษิทั บางบรษิทัคดิอัตราเบีย้ประกนัภยัตํ ่ากวาบรษิทัอืน่เพือ่ทีจ่ะขยาย
การรบัประกนัภัย แตปรากฏวาการบริหารการเสี่ยงภัยไมดีเพราะบริษัทไดรับประกันภัยที่ไมดีเอาไว
มากเกนิไป  ทํ าใหบริษัทประสบปญหาในการจายคาสินไหมทดแทนเปนจํ านวนมากหรือบางบริษัท
ก็รับประกันภัยเกินกวาความสามารถที่บริษัทจะรับประกันภัยไดเมื่อมีคาสินไหมทดแทนเกิดขึ้น 
รายรับของการประกันภัยประเภทนั้นไมเพียงพอกับรายจายถาไมมีรายไดจากการลงทุนมาชดเชย 
หรือมีไมเพียงพอบริษัทจะตองเรงปรับปรุงการรับประกันภัยประเภทนั้นเพื่อใหบริษัทประกันภัย 
สามารถชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยได ซ่ึงในปจจุบันภาครัฐไดเขามาควบคุม
กํ ากับและดูแลในเรื่องหลักประกันตางๆ ของบริษัทประกันภัยใหเพียงพอเพื่อใหผูเอาประกันภัย  
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายและเพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงจากความไมมั่นคงของบริษทประกันภัย
ลดโอกาสทีบ่ริษทัประกนัภยัจะไมสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกนัภยัได แตอยางไรกต็าม
เงื่อนไขที่ถูกกํ าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ก็ไมไดหมายความวา       
จะสามารถขจัดความเสี่ยงภัยที่ธุรกิจประกันภัยจะประสบปญหาไดอยางสมบูรณ และแมวา
กฎหมายจะใหอํ านาจรัฐเขาไปแทรกแซงโดยใหกรมการประกันภัยมีอํ านาจในการเรียกใหบริษัท
ประกันวินาศภัยแจงขอมูลเกี่ยวกับการบริหารควบคุมภายในตลอดจนการมีคํ าส่ังใหบริษัทปรับปรุง
แกไขการดํ าเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามคํ าสั่งของกรมการประกันภัยก็ตาม แตก็มีปญหาและ
อุปสรรคพอสมควร ดงันัน้จงึตองมกีารปรบัปรงุกฎหมายประกนัภยัในสวนทีเ่กีย่วกบัการเพิม่อ ํานาจ
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ใหแกผูกํ ากับดูแล และใหมีการดํ ารงเงินกองทุนขั้นตํ่ าตามกฎหมายและหลักประกันอื่นๆ ใหมี 
ความเขมงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.3.1 แนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัตัง้กองทนุประกนัวนิาศภยัเพือ่คุมครองผูเอาประกนัภยั
ในปจจุบันกฎหมายที่ใชบังคับอยู ของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติ     

ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 แมจะมบีทบญัญตัทิีม่วีตัถุประสงคในการเปนหลักประกนัแกผูเอาประกนั
วนิาศภยั และการก ําหนดใหบริษทัประกนัวนิาศภยัตองวางหลกัทรพัยไวกบันายทะเบยีน แตเปนหลักทรพัย
ทีม่จีํ านวนคงที่แนนอน (Fix Ratio) โดยบริษัทมีหนาที่ตองรักษามูลคาของหลักทรัพยที่วางไวมิให
ตํ่ าลง มิฉะนั้นนายทะเบียนมีสิทธิส่ังใหนํ าหลักทรัพยมาเพิ่มตามมาตรา 20 พระราชบัญญัติ   
ประกันวินาศภัย เทากับวาหลักทรัพยในลักษณะนี้บริษัทตองวางเทากันโดยไมมีความสัมพันธ     
กับความเสี่ยงและจํ านวนเบี้ยประกันภัย ซ่ึงจะมีความแตกตางจากหลักประกันในรูปของกองทุน
ประกนัวนิาศภยั (Insurance Guarantee Fund) ที่จะเรียกเก็บมาสมทบจากเบี้ยประกัน ดังนั้นหากมี
การออกกรมธรรมมาก ความเสี่ยงมากขึ้น เบี้ยประกันภัยรับมากขึ้น เงินสมทบจายเขากองทุน     
เพือ่การคุมครองผูถือกรมธรรมประกนัภยัยอมมากขึน้ตามล ําดบั จงึท ําใหเปนหลักประกนัทีส่อดคลอง
กบัความเสีย่งอยางแทจริง ในปจจบุนัประเทศไทยยงัไมมมีาตรการทางกฎหมายทีเ่พยีงพอเพือ่ปกปอง
และคุมครองผูถือกรมธรรม (Policyholder) ตวัอยางเชน ในกรณขีองบรษิทั รัตนโกสนิทรประกนัภยั จ ํากดั
จากเหตุการณที่มีคํ าสั่งของนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
โดยอาศัยอํ านาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 คํ าส่ังเลขที่ 72/2541  
ลงวนัที ่15 เมษายน พ.ศ. 2541 ใหบริษัทรัตนโกสินทรประกันภัยหยุดดํ าเนินกิจการชั่วคราวเพื่อให
ภาครัฐเขาทํ าการตรวจสอบฐานะทางการเงินที่มีปญหาอยางมากและแกไขปญหาสภาพคลอง         
ทีไ่มเพยีงพอตอภาระหนีสิ้นทีม่ตีอผูเอาประกนัภยั เปนตน มาตรการในการแกไขปญหาเพือ่คุมครอง
ผูถือกรมธรรมทีย่งัไมขาดอาย ุ คอื การใหบรษิทัประกนัภยัรายอ่ืนตกลงแบงความรบัผิดโดยสมคัรใจ
ทีจ่ะรบัเอากรมธรรมไปรับผิดชอบตอซ่ึงเปนการโอนกรมธรรมที่มิไดมีบัญญัติไวในพระราชบญัญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แตเปนทางปฏิบัติที่กระทํ าโดยอาศัยความรวมมือของสมาคมประกัน
วินาศภัยมาตรการนี้ ถือวาเปนมาตรการที่ตองอาศัยความสมัครใจของผูรับประกันภัยรายอื่น
ประกอบกบัหลักนติกิรรมสญัญาทัว่ไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย แตการไมมหีลักประกนัใดๆ
ใหไวแกผูถือกรมธรรมประกันภัยในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดทํ านองเดียวกันนี้ขึ้นอีก บริษัท 
ประกันภัยรายอื่นๆ จะยินดีสมัครใจที่จะใชมาตรการการแกไขเชนเดียวกันกับกรณีของบริษัท        
รัตนโกสินทรประกันภัย จํ ากัด หรือไม แตหากมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการคุมครองผูเอาประกัน
วินาศภัยขึ้น กองทุนนี้จะเขามาแกไขปญหาเชนนี้โดยผลของกฎหมาย โดยที่กฎหมายประกันภัย
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และประกันวินาศภัยในตางประเทศไดมีการแกไขใหบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนประกัน
วนิาศภยัเพือ่คุมครองผูเอาประกันวินาศภัย โดยมีหลักการใหญๆ ที่เหมือนกัน คือ เงินที่นํ ามาจัดตั้ง
เปนกองทนุจะมาจากเบีย้ประกนัภยัท่ีบรษิทัประกนัภยัไดรับมาจากผูเอาประกนัวนิาศภยั แตอาจจะมี
ขอแตกตางในเงื่อนไขของการบริหารและใหความคุมครองที่แตกตางกันออกไปในรายละเอียด    
ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการจัดตั้งกองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยขึ้นมาเพื่อเปนตาขายนิรภัย 
(Safety Net) ช้ันสุดทายสํ าหรบัคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยัหรือผูถือกรมธรรม แมวากรมการประกนัภยั
จะมีมาตรการตางๆ ที่ออกมาควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอยางเหมาะสมแลวก็ตาม แตผูถือ
กรมธรรมประกันภัยก็ยงัไมไดรับการปกปองตามกฏหมายเทาที่ควร แตอยางไรก็ตามแนวความคิด
ในการจดัตัง้กองทนุประกนัวนิาศภยั4 นี ้อาจถกูโตแยงในประเดน็ทีว่า การมกีองทนุประกนัวนิาศภยั
อาจทํ าใหบริษัทประกันวินาศภัยบางแหงละเลยหรือขาดความรอบคอบในการบริหารจัดการ    
ความเสี่ยงภัยและการลดความเสี่ยงภัย เนื่องจากวาถาหากบริษัทของตนไมสามารถชํ าระหนี้ที่มี    
ตอผูเอาประกนัวนิาศภยัตามสญัญาไดแลว กจ็ะไดรับความชวยเหลือจากบรษิทัประกนัวนิาศภยัรายอืน่
แตในทางปฏิบัติกรณีของบริษัท รัตนโกสนิทรประกันภัย จํ ากัด ที่ประสบปญหาทางการเงินจนตอง
ปดกิจการ มีการโอนกรมธรรรม ดํ าเนินการโอนโดยอาศัยความรวมมือของสมาคมประกันวินาศภัย
ซ่ึงเปนมาตรการที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายที่เกี่ยวของแตอยางใด อาจนํ าไปสูการผลักภาระไปสู
กองทุนประกันวินาศภัย แมวากองทุนประกันวินาศภัยจะถูกมองวาเปนเครื่องมือที่ดีในการคุมครอง
ผูเอาประกันวินาศภัย แตก็เฉพาะกับปญหาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย      
เทานั้น ซ่ึงเปนปญหาที่ไมเกิดขึ้นบอยและเกิดกับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีขนาดเล็กเทานั้น    
เพราะมิฉะนั้นแลวบริษัทประกันวินาศภัยรายอื่นจะตองแบกรับภาระทางการเงินเปนจํ านวนมาก  
ในการนํ าสงเงินสมทบเขากองทุนประกันวินาศภัยจากเบี้ยประกันภัยของตน แตวิธีการแกไข       
ตอปญหานี้สามารถดํ าเนินการแกไขไดโดยการสรางมาตรการในการควบคุมกํ ากับดูแลที่เขมงวด 
ในดานของความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยและเพิ่มเติมบทลงโทษผูบริหาร   
ของบริษัทประกันภัยหรือกรรมการผูจัดการที่มีสวนท ําใหบริษัทประกันวินาศภัยตองประสบปญหา
ทางการเงนิเชนเดยีวกบักฎหมายฝรัง่เศสใหรุนแรง อาทเิชน การก ําหนดใหน ําทรพัยสินของกรรมการ
ผูจดัการทีไ่ดรับจากบรษิทัประกนัภยัในระยะเวลา 5 ป มารบัผดิชอบคนืกองทนุคุมครองผูเอาประกนั
วินาศภัย หรืออาจนํ ามาตรการลดภาระในการนํ าสงเงินเขากองทุนใหแกบริษัทประกันวินาศภัย    
ในกรณีที่กองทุนไดจายเงินผลประโยชนใหกับผูเอาประกันวินาศภัยไปกอนหรือใหน ําสงในจ ํานวน
ที่นอยลง หรือใหหยุดสงเมื่อกองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย (Guaranty Fund) มีสถานะ    

                                                       
4 ไผทชิต เอกจริยกร. เลมเดิม. หนา 32-33.
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ทางการเงินที่มั่นคงและมีจํ านวนเงินเพียงพอซึ่งเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสียตางๆ แลว   
การจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยจะสงผลดีตอธุรกิจประกันภัย
ทั้งระบบ และที่สํ าคัญการไดรับการคาดหวังใหเปนตาขายนิรภัย (Safety Net) ช้ันสุดทายสํ าหรับ
การปกปองคุมครองผูถือกรมธรรมประกันภัย

4.3.2 การจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย

4.3.2.1 ความหมายของกองทุน
กองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย คือ เงนิทีร่วบรวมไวสํ าหรับจาย

เปนคาสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยเกิดขึ้นตามที่ตกลงไวในสัญญาประกันวินาศภัยโดยบริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดใชเพื่อความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยเทากับมูลคาความเสียหายที่แทจริง
แตไมเกนิจ ํานวนเงนิทีไ่ดเอาประกนัภยัไว ในกรณทีีบ่ริษทัประกนัวนิาศภยัตกอยูในสภาพทีไ่มสามารถ
ชํ าระหนี้ได หรือในสภาพที่มีหนี้สินลนพนตัว (Insolvency) หรือลมละลาย (Bankruptcy) หรือ    
ปดกจิการโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนหลักประกันในการคุมครองผูเอาประกันภัย

4.3.2.2 การกํ าหนดขนาดและประเภทของกองทุน
ในการกํ าหนดขนาดของเงินกองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยนั้น

เปนการกํ าหนดโดยปรบัตามระดับความเสี่ยงภัย (Risk Based Capital) ซ่ึงเปนการดํ ารงเงินกองทุน
ขัน้ตํ ่าตามขนาดและความเสี่ยงของแตละบริษัท (Based On The Company’s Size And Risk Profile) 
ดังตอไปนี้ คือ

1) ภยัท่ีเกดิจากการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการรบัประกนัภยั (Underwriting
Risk)

2) ภยัทีเ่กดิจากการบริหารจัดการทรัพยสินของธุรกิจ (Asset Risk)
3) ภยัท่ีเกดิจากการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัย และ

การใหกูยืม (Credit Risk)
4) ภยัท่ีเกดิจากการบรหิารจดัการเกีย่วกบัผลตอบแทนการลงทนุ (Interest

Rate Risk)
5) ภัยทั่วๆ ไป เปนภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยคาดไมถึง 

(General Business Risk)
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ดังนั้นบริษัทประกันวินาศภัยจึงตองมีการจัดระบบการบริหารจัดการ
ความเสีย่งภยัท่ีเหมาะสมตอขนาดของการรบัประกนัภยัและประเภทการประกอบธรุกจิโดยความพอเพยีง
ของจํ านวนเงินกองทุนตองสัมพันธกับระดับความเสี่ยงภัยอยูตลอดเวลาของการประกอบธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยั โดยในการจดัตัง้กองทนุและการบรหิารกองทนุเพือ่คุมครองผูเอาประกนัภยัมปีระเดน็
ทีจ่ะตองพิจารณา ดังนี้

ในการจัดตั้งกองทุนนั้นเห็นวาควรจัดตั้งกองทุนประกันภัยเฉพาะ
สํ าหรับบรษิทัประกันวินาศภัยเพียงอยางเดียวโดยจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํ านาจกํ าหนด
รายละเอยีดอืน่ๆ ขึน้ ในกองทนุคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยัซ่ึงการจดัตัง้กองทนุคุมครองผูเอาประกนั
วนิาศภยันี ้ นบัเปนประโยชนอยางยิง่ตอการด ําเนนิมาตรการใหความชวยเหลือบรษิทัประกนัวนิาศภยั
ซ่ึงกรมการประกนัภยัสามารถใหความชวยเหลือแกบริษทัประกนัวนิาศภยัผานกองทนุไดอยางคลองตวั
โดยกองทุนสามารถเขาชวยเหลือพื้นฟูบริษัทประกันวินาศภัยไดภายในขอบเขตที่ไมจํ ากัด       
ตราบเทาที่อยู ในอํ านาจวัตถุประสงคของกองทุนในอันที่จะชวยพัฒนาและพื้นฟูบริษัทประกัน
วินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยอยางแทจริง ในขณะที่
กรมการประกันภัยเองจะเขาไปใหความชวยเหลือทางการเงินโดยตรงแกบริษัทประกันวินาศภัย     
ทีก่ํ าลังประสบกับปญหาอยางไมจํ ากัด
             

4.3.2.3 โครงสรางของกองทุนและการบริหารงาน
กองทนุคุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยัควรจะมฐีานะเปนนติบิคุคลจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายโดยใหมีทรัพยสินและหนี้สินแยกออกมาตางหากจากบริษัทประกันวินาศภัยมีอํ านาจ 
กระท ํากจิการตางๆ ภายในขอบเขตวตัถุประสงคของกองทนุซึง่ระบไุวในกฎหมายวามวีตัถุประสงค
เพื่อคุมครองเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทลมละลายหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัย     
ตามภาระผกูพนัรวมถงึพฒันาธรุกจิประกนัวนิาศภยัใหมคีวามมัน่คงและมเีสถียรภาพ โดยเมือ่กองทนุ
ประกนัวนิาศภยัมฐีานะเปนนติบิคุคลตามกฎหมาย ท ําใหมสิีทธหินาทีแ่ละความรบัผิดชอบตามขอบเขต
วตัถุประสงคทีก่ ําหนดในกฎหมาย ซ่ึงกองทนุประกนัวนิาศภยัสามารถด ําเนนิงานตางๆ ไดอยางอสิระ
และคลองตัวผานกรรมการบริหารจัดการกองทุน
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4.3.2.4 แหลงท่ีมาของเงินกองทุน
โดยการจัดตั้งกองทุนคุ มครองผู  เอาประกันวินาศภัยเปนลักษณะ      

ของการรวมมือกันระหวางภาคธุรกิจประกันภัยกับภาครัฐ แหลงที่มาของเงินกองทุนที่สํ าคัญ       
ไดมาจากเงินนํ าสงจากบริษัทประกันวินาศภัยและเงินสมทบจากภาครัฐ ในสวนของเงินนํ าสง    
จากบริษัทประกันวินาศภัย คณะกรรมการบริหารกองทุนจะดํ าเนินการกํ าหนดอัตราเงินนํ าสง    
ดวยความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี โดยอัตราดงักลาวตองไมเกินรอยละ 0.5 ของเบีย้ประกนัภยัทีบ่ริษทั
มอียู ณ วนัส้ินงวดการบญัช ีรอบระยะเวลา 6 เดอืน กอนหนางวดทีต่องน ําสงเงนิเขากองทนุ แตอาจมี
การกํ าหนดเงื่อนไขโดยกํ าหนดใหบริษัทประกันภัยทุกแหงตองนํ าสงเงินสมทบเขากองทุนซึ่งอาจมี
เงือ่นไขเพิม่เตมิวา ถาบรษิทัทีม่ฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คงอาจจายเงนิสมทบไมมาก แตหากเปนบรษิทั
ประกันภัยที่ฐานะการเงินที่ออนแอก็อาจตองจายเงินสมทบมากขึ้น ซ่ึงโดยหลักการแลว กองทุน   
จ ําเปนตองด ํารงเงนิกองทนุในจ ํานวนทีเ่พยีงพอส ําหรับรองรบัการแกไขปญหาทางการเงินในอนาคต
โดยตองมีการกํ าหนดเปาหมายเงินกองทุนใหชัดเจนและตองติดตามประเมินฐานะของเงินกองทุน
กับภาระที่กองทุนจะตองใหความชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยอยางใกลชิดและตอเนื่อง       
หากกองทนุพจิารณาแลวเหน็วามเีงนิสมทบมากเพยีงพอแลว กจ็ะพจิารณาลดหรอืงดน ําสงจากบรษิทั
ประกนัวนิาศภยัตอไป ซ่ึงการเปลีย่นแปลงในกรณทีีก่องทนุมเีงนิและทรพัยสินเพยีงพอทีจ่ะด ําเนนิการ
ตามวัตถุประสงคนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนจะกระทํ าไดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
เพือ่ลดอัตราหรืองดการนํ าสงเงินเขากองทุนตอไปก็ได

4.3.2.5 มาตรการในการใหความชวยเหลือบริษทัประกันวนิาศภยัท่ีประสบปญหา
ทางการเงิน

โดยหลักการแลวในการใหความชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยนั้น 
จะค ํานงึถึงหลักการทีพ่ยายามใหบริษทัประกนัวนิาศภยัพยายามแกไขปญหาของตนกอน ตอจากนัน้
จงึจะพจิารณาหามาตรการหรอืวธีิการแกไขปญหาเปนรายกรณไีปตามความเหมาะสมของสถานการณ
โดยทางกรมการประกันภัยจะทํ าการประเมินวาเปนการสมควรหรือไมที่จะดํ าเนินการเขาชวยเหลือ
และแกไขฟนฟูบริษัทประกันวินาศภัยตางๆ ที่กํ าลังประสบปญหาทางการเงิน โดยพิจารณา        
จากปจจยัแวดลอมตางๆ ของระบบประกันภัยโดยใชเกณฑพิจารณาดังตอไปนี้
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1) ความเปนไปไดที่จะฟนฟูฐานะคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการให
ความชวยเหลือและผลกระทบที่มีตอผูเอาประกันวินาศภัย

2) กรณทีีก่รมการประกนัภยัเหน็วามชีองทางทีจ่ะฟนฟฐูานะของบรษิทั
ประกันวินาศภัยโดยตนทุนหรือคาใชจายในการฟนฟูตํ่ ากวาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากปลอยให
บริษทัประกันวินาศภัยตองลมละลายลง

3) กรณทีีก่รมการประกนัภยัเหน็วาหากปลอยใหบรษิทัประกนัวนิาศภยั
ตองปดกจิการลง อาจมีผลกระทบในวงกวางและจะกอความเสียหายที่ไมอาจประเมินได

โดยมาตรการในการชวยเหลือทางการเงนิในกรณทีีบ่ริษทัประกนัวนิาศภยัใด
ขาดสภาพคลองทางการเงิน โดยนายทะเบียนตรวจพบวาเงินกองทุนลดตํ่ าลงกวาเงินกองทุนที่ไมได
สัดสวนกบัสนิทรพัยและความเสีย่ง ใหนายทะเบยีนมหีนงัสอืแจงใหบริษทัเสนอโครงการเพือ่แกไข
ฐานะเงินกองทุนตอนายทะเบียนประกันภัยภายใน 15 วัน นับแตวันรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน 
โดยรายละเอียดในโครงการอยางนอยประกอบไปดวย

1. ขัน้ตอนที่จะเพิ่มเงินกองทุนใหเพียงพอ
2. ระดบัเงนิกองทนุทีค่าดวาจะด ํารงในแตละไตรมาสภายในระยะเวลา

ของโครงการ
3. ประเภทและธุรกิจที่จะประกอบการ
4. ระยะเวลาของโครงการ ซ่ึงตองไมเกิน 1 ป
นอกจากทางภาครัฐจะเขามาชวยเหลือฟนฟูฐานะทางการเงินแลว ก็อาจ

จะมกีารก ําหนดเงือ่นไขใหมผูีบริหารเดมิทีก่อใหเกดิความเสยีหายในบรษิทัประกนัวนิาศภยัรับผดิชอบ
ชดใชความเสียหายใหมากที่สุด อาทิเชน ใหนํ าทรัพยสินเขามาชดเชยความเสียหายหรือนํ ามา     
เปนหลักประกัน ในขณะเดียวกันทางกรมการประกันภัยควรจะรีบดํ าเนินคดีกับผูบริหารที่มีสวน 
ในการกอใหเกดิความเสยีหายแกบริษทัประกนัวนิาศภยัจนถงึทีสุ่ด ในสวนของการตดิตามประเมนิผล
ของการชวยเหลือบริษทัประกนัวนิาศภยันัน้ ทางกรมการประกนัภยัอาจจะแตงตัง้กรรมการทีเ่ปนผูแทน
เขามาดูแลการบริหารงานเมื่อเห็นวาบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทใดมีฐานะทางการเงินและผล  
ของการด ําเนนิงานทีม่ัน่คงแขง็แรง รวมทัง้ไมมปีญหาดานการบรหิารงานแลว ทางกรมการประกนัภยั
ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็อาจถอนการใหความชวยเหลือซ่ึงอาจใชแนวทางใหบริษัท 
ประกนัภัยที่เหมาะสมเขามารับซื้อกิจการไปดํ าเนินการตอไป
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บทที่  5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1  สรุป

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งและควาบคุมกํ ากับดูแลกองทุน
ประกนัวนิาศภยัแลว ในการวเิคราะหและเปรยีบเทยีบระหวางกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ
และพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยัแลว พบวา กองทนุประกนัวนิาศภยัเปนส่ิงทีม่คีวามส ําคญัเปนอยางยิง่
ในการคุมครองปกปองความเสียหายของผูเอาประกันภัยจากภาวะลมละลายหรือปดกิจการในกรณี
ทีบ่รษิทัประกนัภยัประสบปญหาทางการเงนิอยางหนกั เนือ่งจากในการด ําเนนิธรุกจิประกนัวนิาศภยั
เปนสิง่ทีเ่กีย่วของกบัคนจ ํานวนมากในดานของการใหหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยทั้งตอบุคคล
และทรัพยสินโดยบริษัทประกันวินาศภัยจะนํ าเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยสํ ารองไว
เพื่อเตรียมไวจายปนคาสินไหมทดแทนเมื่อวินาศภัยเกิดมีขึ้นและเงินอีกสวนหนึ่ง บริษัทประกัน
วนิาศภยัจะน ําไปเปนคาใชจายตางๆ ในการด ําเนนิงานของบรษิทัขณะเดยีวกนับรษิทัประกนัวนิาศภยั  
กจ็ะน ําเงนิจ ํานวนดงักลาวไปลงทนุหาผลตอบแทน ซ่ึงผลตอบแทนจากการลงทนุจะท ําใหเบีย้ประกนัภยั
มจี ํานวนลดลง ความลมเหลวหรอืความส ําเรจ็ในการด ําเนนิการรบัประกนัภยัของบรษิทัประกนัวนิาศภยั
จึงเปนสิ่งสํ าคัญประกอบกับประเทศไทยไดเขารวมเจรจาเปดเสรีทางการคาภาคการเงินในสวน  
ของการประกนัภยัและบรกิารทีเ่กีย่วของกบัการประกนัภยักบัการธนาคารและบรกิารดานการเงนิอ่ืนๆ   
ซ่ึงในการเปดเสรีประกันภัยดังกลาวก็ยอมมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปดเสรีเชนกัน ทัง้ในการดํ าเนิน
ธุรกจิดงักลาวนี้ยอมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเปนปกติธรรมดาในการประกอบธุรกิจอยูแลว ถาหากบริษัท
ประกนัวนิาศภยัด ําเนนิการรบัประกนัภยัผิดพลาดจนประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงนิอยางหนกั
ในการไมสามารถชํ าระหนี้สินตามภาระผูกพันไดหรือประสบกับภาวะลมละลายจนไมสามารถจาย
คาสินไหมทดแทนคืนแกผูเอาประกันวินาศภัยหรือผูรับประโยชนตามภาระผูกพันตามสัญญาได 
ดังนั้นเพื่อเปนการปกปองและคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยหรือผูรับประโยชน รวมทั้งเพื่อรักษา
ระบบการประกันภัยจึงจํ าเปนตองมีบทบัญญัติกฎหมายที่เขมงวดในการควบคุมกํ ากับดูแลกองทุน
ประกันวินาศภัย รวมทั้งการกํ าหนดใหบริษัทประกันภัยตางๆ มีการบริหารงานที่ดีและการดํ ารง     
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอยูตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ เพื่อปองกันมิใหบริษัทประกันวินาศภัย
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ประสบปญหาในการไมสามารถช ําระหนีสิ้นตามภาระผกูพนัอนัจะกอใหเกดิความเสยีหายแกประโยชน
ของผูถือกรมธรรมประกันภัย

ในบางกรณีบริษัทประกันวินาศภัยบางบริษัทประสบปญหาทางการเงินอยางหนัก      
ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมสามารถหลี่กเลี่ยงได บริษัทประกันภัยก็มีโอกาสลมละลายอยางสูง อาทิเชน        
กรมการประกนัภยัไดเคยมคี ําสัง่กระทรวงพาณชิย เลขที่ 139/2541 โดยความเหน็ชอบใหนายทะเบยีน
เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทรัตนโกสินทรประกันภัย จํ ากัด   
ใหหยดุด ําเนนิการรบัประกนัภยัช่ัวคราวเพือ่ใหภาครฐัเขาท ําการตรวจสอบฐานะทางการเงนิทีม่ปีญหา
อยางมากและเพือ่แกไขปญหาสภาพคลองทีไ่มเพยีงพอตอภาระหนีสิ้นของผูเอาประกนัภยั นอกจากนี้
กรมการประกนัภยัยงัจะท ําการเขาตดิตามผลการด ําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยัทีม่ปีญหาอยางใกลชิด
โดยมมีาตรการใหบรษิทัเหลานัน้ตองจดัสงรายงานสถานะการณดานสภาพคลองสงแผนการปรบัปรงุ
ตลอดจนแนวทางการฟนฟสูภาพคลองของกจิการและวธีิการขัน้ตอนการตดิตามเบีย้ประกนัภยัคางรบั
ของบรษิทัเปนประจ ําทกุๆ เดอืน ท ําใหเหน็วาแมมมีาตรการก ํากบัดแูลทีเ่หมาะสมออกมาใชเปนหลัก
ในการปฏบิตั ิ ผูเอาประกนัภยักย็อมมโีอกาสอยางสงูทีจ่ะไมไดรับคาสินไหมทดแทนจากการเรยีกรอง
ใหบริษัทประกันภัยดํ าเนินการ

ปญหาทีสํ่ าคญัอีกประการ กค็อื ในกรณทีีบ่ริษทัประกนัภยัลมละลายและผูถือกรมธรรม
ประกันภัยไดรับความเสียหายยอมสงผลใหผูเอาประกันภัยไมไดรับความคุมครองตามสัญญา       
ในการไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนภาระผูกพันตามกฎหมาย ประกอบกับในปจจุบัน        
ตามพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ยังไมมีการกํ าหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนประกัน
วินาศภัยเพื่อชวยเหลือคุ มครองผู เอาประกันภัยในกรณีบริษัทประกันภัยตองลมละลายหรือ           
ปดกิจการลง ในขณะที่ธนาคารมีการรับประกันเงินฝากโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบนัการเงินในการจายเงินฝากแกผูฝากเงินและเจาหนี้ตามสัญญาทั้งในตางประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร กม็กีารด ําเนินการจัดตั้งกองทุนประกันภัยขึ้นเพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย
ดงักลาวเชนเดียวกัน

สาเหตุแหงปญหาดังกลาวเกิดจากการที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535    
ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนขึน้โดยอาศัยอํ านาจตามความในหมวด 5 กองทุนเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจประกันวินาศภัย มาตรา 79 มีวัตถุประสงคที่ไมชัดเจนในการคุมครองเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับ
ชํ าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยั ท ําใหอํ านาจทีจ่ะอาศยับทบญัญตัขิองมาตราดงักลาวในการเปนเครือ่งมอืทีจ่ะคุมครอง
ความเสียหายของผูเอาประกันภัยไมมปีระสิทธิภาพเทาที่ควร
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ดวยเหตุที่ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจการเงินประเภทหนึ่งในระบบเศรษฐกิจที่มี
การขยายตวัอยางรวดเรว็และเกีย่วของกบัประโยชนของประชาชนจ ํานวนมากโดยมสัีดสวนทีเ่พิม่ขึน้
ตามความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ซ่ึงกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิประกนัภยัโดยตรงในการทีภ่าครฐั
เขามาควบคมุก ํากบัแลธรุกจิประกนัภยัทัง้ระบบมเีพยีงพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 เทานัน้  
แตพบวายังมีขอบกพรองและความไมชัดเจนในการใหความคุมครองผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชนตามสัญญาทํ าใหไมไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรรม เพราะฉะนั้นผูเขียน    
มีความเห็นวา ประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งและควบคุมกํ ากับดูแลกองทุน
ประกนัวนิาศภัยขึ้นเพื่อปกปองผูเอาประกันภัยตามสัญญา ดังตอไปนี้

5.1.1 มาตรการทางกฎหมายในการจดัตัง้ควบคมุกองทุนประกันวนิาศภยัท่ีกรมการประกนัภยั
ใชปนเคร่ืองมือในการควบคุมกํ ากับดูแลบริษัทประกันวินาศภยัตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535

ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกัน
วินาศภัยมีสวนสํ าคัญอยางยิ่งตอการคงอยูของบริษัทเพื่อใหบริษัทประกันวินาศภัยสามารถชดใช  
คาสนิไหมทดแทนตามภาระผกูพนัทีม่ตีอผูเอาประกนัวนิาศภยัไดตามสญัญาดงันัน้กรมการประกนัภยั
จงึจ ําเปนเขามาควบคุมกํ ากับดูแลโดยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดกํ าหนดให
บริษทัประกนัวนิาศภยัตองมหีลักทรพัยประกนัตางๆ ของบรษิทัวางไวกบัทะเบยีน เพือ่เปนหลักทรพัย
ประกนัตามประเภทของการประกนัภยั เพือ่เปนการคุมครองผูถือเอาประกนัภยัตามกรมธรรมประกนัภยั
ดังนี้คือ

1. การกํ าหนดใหบริษัทประกันภัยตองดํ ารงเงินกองทุนใหเหมาะสมกับระดับ
ของความเสี่ยง

2.  การกํ าหนดเงินสํ ารองประกันภัย
3.  การก ําหนดหลักทรัพยประกันภัย
4.  การกํ าหนดเงื่อนไขการลงทุน
5.  การก ําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา
6.  การด ําเนินการประกอบการของผูรับประกันวินาศภัย
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5.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุกํ ากับดแูลกองทนุประกนัวนิาศภยัของประเทศไทย
โดยในการจัดตั้งกองทุนประกันภัยขึ้นนั้น มีวัตถุประสงคหลักอยู 2  ประการ คือ 

1. เพือ่คุมครองผลประโยชนของผูเอาประกนัภยัโดยไดรับการคาดหวงัใหเปนตาขายนริภยั (Safety Net)
ช้ันสดุทาย 2. เพือ่ใหบริษทัประกนัวนิาศภยัประกอบธรุกจิโดยมคีวามมัน่คงทางการเงนิพรอมทีจ่ะชดใช
คาสินไหมทดแทนอยูตลอดเวลา แตในปจจุบันสภาพแวดลอมในการแขงขันมีการเปลี่ยนแปลงและ
มกีารแขงขนัของธรุกจิสงูมาก ความเสีย่งจากปจจยัตางๆ กย็อมสงูขึน้เชนกนั เพราะฉะนัน้สิง่ที่บริษัท
ประกนัวนิาศภยัตองใหความส ําคญัเปนอันดบัแรก คอื สภาพคลอง โดยการทีบ่ริษทัประกนัวนิาศภยั
จะตองมเีงนิสดทีเ่ปนสินทรพัยทีม่สีภาพคลองมากทีสุ่ดพรอมทีจ่ะชดใชใหแกผูเอาประกนัวนิาศภยัได
ในทันทีตามสัญญาหรือมีความสามารถที่จะเปลี่ยนสินทรัพยตางๆ ที่บริษัทประกันวินาศภัยมีอยู   
ใหเปนเงนิสดไดโดยรวดเรว็และไมมคีวามเสีย่ง ซ่ึงบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีด่จีงึตองมรีะบบการบรหิาร
สภาพคลองที่ดีมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย
 
 5.1.2.1 ระดบัการเขาควบคมุและแทรกแซงการด ําเนนิงานในกรณท่ีีบริษทัประกันภยั
ขาดสภาพคลองทางการเงิน

แตวาในกรณีที่บริษัทประกันภัยประสบปญหาทางการเงิน คือ ปญหา
การขาดสภาพคลองและปญหาการไมมสีามารถในการช ําระหนี้ ภาครฐัจงึมบีทบาทในการแกไขปญหา
โดยใชมาตรการตางๆทีจ่ะสามารถยับยั้งปญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดมาตรการดังกลาวนี้
ถูกเรยีกวา “มาตรการในการจดัการสนิทรพัยและหนีสิ้นของบรษิทัทีม่ปีญหา (Resolution Measures)” 
เปนมาตรการที่รัฐใชอํ านาจในการเขาไปจัดการหรือแทรกแซงการดํ าเนินงานของบริษัทประกันภัย
ที่มีปญหาหรืออาจเกิดปญหาโดยชวยลดความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันวินาศภัยโดยมีอยู 
2 ลักษณะ คือ

1) กระบวนการในการจัดการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทที่มี
ปญหาภายใตกฎหมายลมละลาย

2) กระบวนการในการจัดการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทที่มี
ปญหาภายใตกฎหมายประกันภัยโดยเฉพาะ

สํ าหรับประเทศไทยนัน้ องคกรทีม่อํี านาจในการควบคุมก ํากับและดูแล
ปญหาของบรษิทัประกนัภยั คอื กรมการประกนัภยัโดยมอํี านาจในการควบคมุดแูลบรษิทัประกนัภยั
ในทกุขัน้ตอนการดํ าเนินกิจการของบริษัทประกันภัย โดยอาจทํ าการตรวจสอบจากรายงานประจํ าป
แสดงฐานะการเงนิและกจิการของบรษิทั รวมทัง้การตรวจสอบ ณ สถานประกอบธรุกจิและส ํานกังาน
ของบรษิทัประกันภัย (On Site Inspection) เมื่อนายทะเบียนทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
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ประกนัภยัทีอ่าจกอใหเกดิความเสยีหายแกผูเอาประกนัหรือประชาชน นายทะเบยีนโดยความเหน็ชอบ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํ านาจ ดังตอไปนี้

1) แกไขฐานะหรือการดํ าเนินการของบริษัทประกันภัย
                                   2) ส่ังใหบริษัทประกันภัยเพิ่มทุนหรือลดทุน
                3) ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดํ าเนินงาน   
ของบริษัทประกันภัย

เมื่อนายทะเบียนมีคํ าสั่งดังกลาวขางตนแลว แตฐานะการเงินและ     
การดํ าเนินงานของบริษัทประกันภัยดังกลาวยังไมดีขึ้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํ านาจ  
ดังตอไปนี้ส่ังใหมีการควบคุมบริษัทประกันภัยหรือส่ังใหมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยโดยที่เมื่อมีคํ าสั่งใหควบคุมบริษัทประกันภัยแลวจะตองมีการปดคํ าสั่ง       
และประกาศค ําส่ังดงักลาวตามทีก่ฎหมายก ําหนด นอกจากนี ้ เมือ่ท ําการควบคมุบรษิทัประกนัภยัแลว
ใหมคีณะกรรมการควบคมุบรษิทัซ่ึงแตงตัง้โดยรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิยมอํี านาจในการด ําเนนิ
กจิการของบรษิทัและท ําหนาทีเ่ปนตวัแทนของบรษิทัประกนัภยั ในทางปฏบิตัคิณะกรรมการควบคมุ
จะใหบริษัทประกันภัยเสนอแผนฟนฟูกิจการของบริษัทแกคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการ   
ใหความเห็นชอบแผนดังกลาว แตในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย   
มีผลใหบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองเลิกกิจการ (Compulsory Winding-Up) ซ่ึงจะนํ าไปสู 
การชํ าระบัญชี

5.1.2.2 การกํ าหนดรูปแบบที่ใชในการกํ าหนดฐานะความมั่นคงของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย

จุดประสงคหลักของการกํ าหนดรูปแบบฐานะความมั่นคงของธุรกิจ
ประกนัภยั กค็อื เพือ่คุมครองผูเอาประกนัภยัใหมคีวามมัน่ใจวาบรษิทัประกนัภยัมคีวามมัน่คงทางการเงนิ
เพยีงพอทีจ่ะชดใชเงนิตามภาระผกูพนัทัง้ในปจจบุนัและในอนาคต ซ่ึงแนวทางในอนัทีจ่ะลดอตัราเสีย่ง
จากความไมมั่นคงในดานการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยนั้น กระทรวงพาณิชยและ
กรมการประกันภัยไดมีการกํ าหนดใหบริษัทประกันภัยตองดํ ารงสินทรัพยไวในระดับที่พอเพียง   
ตอภาระผูกพันที่มีภายใตเงื่อนไขตางๆ โดยการกํ าหนดในลักษณะเชนนี้ เปนการกํ าหนดฐานะ 
ความมัน่คงขั้นตํ่ าตามกฎหมาย (Statutory Minimum Solvency Requirement) รวมไปถึงขนาด   
ของเงินกองทุนและการตั้งเงินสํ ารองประเภทตางๆ โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ คือ
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1) เพือ่จะลดโอกาสทีบ่ริษทัประกนัภยัจะไมสามารถชดใชคาสนิไหมทดแทน
แกผูเอาประกันภัยได

2) เพือ่ใชเปนเครื่องมือในการปองกันและจํ ากัดความเสียหาย (Buffer) 
ทีอ่าจเกดิแกผูเอาประกันภัยในกรณีที่บริษัทประกันภัยประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน

3) เพื่อใชเปนเครื่องมือสํ าหรับเตือนภัยลวงหนา (Early Waning)    
เพื่อเปนแนวทางในการเขาแกไขขอบกพรองของบริษัทประกันภัย เพื่อทํ าการตรวจสอบและกอน    
ทีจ่ะเขาควบคุมดูแลอยางใกลชิด

4) เพื่อทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในการดํ าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยทั้งกอนการตรวจสอบและหลังการตรวจสอบ
  โดยในการกํ าหนดฐานะความมั่นคงของบริษัทประกันวินาศภัยสามารถ
ด ําเนนิการไดโดยวธีิการวเิคราะหอัตราสวนทางการเงนิ (Financial  Ratio) ซ่ึงเปนการวเิคราะหสวนตางๆ
ของฐานะทางการเงินและการดํ าเนินการของบริษัทโดยวิเคราะหจากบัญชีรายได (Revenue  
Account) บญัชกี ําไรขาดทนุ (Profit and Loss Account) และบญัชงีบดลุ (Balance Sheet) ซ่ึงการวเิคราะห
อัตราสวนทางการเงนิสามารถด ําเนนิการไดโดยอาศยัขอมลูจากรายงานประจ ําป รายงานประจ ําเดอืน  
ทีแ่สดงฐานะการเงนิและผลการด ําเนนิงานของธรุกจิประกนัวนิาศภยัท่ีจดัสงมาใหกรมการประกนัภยั
โดยใชอัตราสวนทางการเงินประกอบ ดังนี้

1) อัตราส วนความสามารถในการขยายงานการรับประกันภัย
(Kenney Ratio)

 2) อัตราสวนเงินสํ ารองทางเทคนิคและเงินกองทุนตอเบี้ยประกันภัย
รับสุทธิ (Technical  Reserves and Adjusted Shareholders is  Fun)
     3) อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss  Ratio)        
              4) อัตราสวนผลการดํ าเนินกิจการ (Profitability  Ratio)

 5) อัตราสวนในการจายคาสินไหมทดแทน

5.1.2.3 มาตรการทางกฎหมายในการจดัตัง้กองทนุประกนัวนิาศภยัของตางประเทศ
         

1)  กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยทีธุ่รกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาประกอบไปดวย

องคกรก ํากบัดแูลของรฐับาลกลาง (Foreign Insurers) และองคกรก ํากบัดแูลของมลรฐั (State  Regulator)  
ซ่ึงจะดแูลโดยหนวยงานของแตละมลรัฐผานทาง (Legislative Branch) ในการควบคุมกํ ากับดูแล
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บริษทัประกนัวนิาศภยัโดยผานทาง (Executive Branch) ทีท่ ําหนาทีโ่ดย (Commissioner of  Insurance)
ซ่ึงเปนองคกรกํ ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในแตละมลรัฐ เจาหนาที่ในองคกรนี้จะถูกแตงตั้ง         
โดยผูวาการมลรัฐและมีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายและตรวจตราดูแลธุรกิจประกันภัยในมลรัฐ
ของตนและเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากความไมมั่นคงทางการเงิน บริษัทประกันภัยจะตอง
ถือเงินกองทุนจํ านวนหนึ่งโดยขึ้นอยูกับความเสี่ยงของการลงทุนและความเสี่ยงของการดํ าเนินงาน
ของบรษิทัประกนัภยันัน้ๆ เรยีกวา “Risk Based Capital” บริษทัประกนัภยัจะถูกตรวจสอบวาเงนิกองทนุ
ทัง้หมดทีต่นถอือยูเปนจ ํานวนเทาใด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเงนิกองทนุซึง่ผูกพนักบัความเสีย่ง ซ่ึงจะใช
เปนคาเปรียบเทียบกับเงินกองทุนที่ถูกปรับแลว (Total Adjusted Capital) ของบริษัทประกันภัย    
ซ่ึงกค็อื สวนของทุน (Net Worth) ซ่ึงถูกปรับแลว ถาหากวา Total Adjusted Capital มีคาตํ่ ากวา 
Risk Based Capital ผูกํ ากับดูแลสามารถเขาไปดํ าเนินการใหบริษัทนั้นๆ ปรับปรุงกิจการได         
ในกรณีที่บริษัทประกันภัยประสบปญหาทางการเงินจนไมสามารถดํ าเนินงานตอไปได หนวยงาน
ของมลรัฐจะเขาไปควบคุมบริษัทซึ่งบริษัทอาจจะถูกฟนฟูกิจการได แตถาหากบริษัทประกันภัย   
ไมสามารถช ําระหนี ้ (Insolvent) และไมสามารถจายคาสนิไหมทดแทนไดเพือ่คุมครองผูเอาประกนัภยั
ทกุๆ มลรัฐไดจดัตัง้กองทนุประกนัภยั (Guaranty Funds) โดยทกุๆ รัฐ ไดจดัตัง้กองทนุประกนัวนิาศภยั
เพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยข้ึนมาก็เพื่อชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประสบปญหา    
ทางการเงนิและเพือ่คุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยัหรือผูรับประโยชนในกรณทีีบ่รษิทัประกนัวนิาศภยั
ลมละลาย ซ่ึงสวนใหญน ํารูปแบบกองทนุมาจาก (The National Associations of Insurance Commissioners
หรือ NAIC)

กองทนุคํ ้าประกนั (Guaranty Funds) เปนกองทนุทีต่ัง้ขึน้โดยกฎหมาย
ของแตละรัฐโดยบังคับใหผู รับประกันภัยทุกประเภทตองเปนสมาชิกของกองทุนคํ้ าประกัน
กฎหมายไดก ําหนดใหบริษทัประกนัวนิาศภยัตองจดัสรรเงนิกองทนุคํ ้าประกนัไว 1 ใน 3 ของเงนิกองทนุ  
แตตองไมตํ ่ากวาจ ํานวนทีก่ ําหนดไวตามประเภทของการประกนัภยัถาบรษิทัใดไมจดัสรรเงนิกองทนุ
คํ้ าประกันไวจะตองยื่นรายงานแสดงฐานะทางการเงินเปนระยะๆ ตามที่กํ าหนด สวนจํ านวนเงิน    
ที่จะตองสงเขากองทุนนั้นมีอัตราที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของการรับประกันภัย แตทั้งนี้  
ไมเกนิ 4%  ตอสัดสวนเบี้ยประกันภัยรับ  ซ่ึงการดํ าเนินการของกองทุนมีวิธีการและขอบเขต ดังนี้

(1) เมื่อบริษัทประกันภัยลมละลายคณะกรรมการจะนํ าคาสินไหม
ทดแทนบริษัทประกันภัยลมละลาย ซ่ึงตองรับผิดชอบไปใหองคกรคํ้ าประกันของรัฐ เพื่อให                
ผูรักษาทรพัย  (Receiver) รีบด ําเนินการชํ าระบัญชีของบริษัทประกันภัยที่ลมละลาย

(2) หาบริษัทประกันภัยรายอื่นมารองรับงานธุรกิจของบริษัท
ประกนัวนิาศภัยที่ลมละลาย เพื่อใหผูเอาประกันวินาศภัยไดรับความคุมครอง
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ขอบเขตของการชดใชรัฐสวนใหญของประเทศสหรัฐอเมริกา      
จะชดใชใหรายละไมเกนิ 300,000 เหรียญสหรฐั (สํ าหรับรัฐแคลฟิอรเนยี 500,000 เหรียญ และ 1 ลานเหรยีญ
สํ าหรับรัฐนิวยอรค)

2) ประเทศสิงคโปร
ธุรกิจประกันภัยในประเทศสิงคโปรมีองคกรที่ทํ าหนาที่กํ ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยของสิงคโปรซ่ึงสังกัดอยูในธนาคารชาติ คอื (Monetary Authority Of  Singapore)
โดยเนนการก ํากบัดแูลการเขาถึงตลาดและความมัน่คงทางการเงนิ ในเรือ่งการก ํากบัดแูลความมัน่คง
ทางการเงินประเทศสิงคโปรไดนํ าระบบการกํ ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันภัย 
(Solvency  Margin Ratio )โดยน ําหลัก (Risk Based Capital) มาใชในการคํ านวณหาคาเงินกองทุน 
ทีป่รับตามคาความเสีย่งแลวโดยธรุกจิประกนัภยัในประเทศสงิคโปร (Solvency Margin) ประกอบไปดวย  
(Fund Margin และ Company Margin ) สวนการจัดตั้งบริษัทประกันภัยในประเทศสิงคโปรจะตอง
ไดรับอนุญาตจากกรมการประกันภัย ซ่ึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันภัย (Insurance Act  
Chapter 142) โดยตองมีการอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ซ่ึงตองมีหลักทรัพยประกันภัยของบริษัท
ประกนัวนิาศภยั (General Insurance) ตองรกัษาเงนิกองทนุไวตลอดเวลา เพือ่เปนเกณฑก ําหนดเกีย่วกบั
ความมั่นคงทางการเงิน (The Fund Solvency Margin) ดังนี้

(1) 5 ลานดอลลารสิงคโปร
(2) 50% ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(3)  50%  ของสํ ารองคาสินไหมทดแทนสํ าหรับรอบปบัญชีที่แลว
ประเทศสิงคโปรยังมีมาตรการกํ าหนดหลักการเกี่ยวกับความมั่นคง

ทางการเงินเพิ่มเติมขึ้นจากการกํ าหนดเงินกองทุน ดังนี้คือ การก ําหนดใหมีสินทรัพยเกินกวาหนี้สิน
(A Company Solvency Margin) ซ่ึงเปนการก ําหนดในภาพรวมของการประกอบธรุกจิในแตละประเภท
ดังนี้

(1) จ ํานวนเงนิ 5 ลานเหรยีญดอลลารสิงคโปร สํ าหรับการประกอบ
ธุรกจิประเภทใดประเภทหนึ่ง (For One Class of  Business)

(2) จ ํานวนเงิน 10 ลานเหรียญสิงคโปรสํ าหรับการประกอบธุรกิจ
สองประเภท (For Both Class of Business)

(3) จ ํานวนเงิน 1 ลานเหรียญสิงคโปร สํ าหรับการประกอบธุรกิจ
ประเภทในเครือเดียวกัน (For Captive Insurance Business)
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ในประเทศสิงคโปรไดกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติประกันภัย    
ใหบริษัทประกันภัยทุกบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศสิงคโปรจะตองนํ าเงินคาเบี้ยประกันภัย 
ทีรั่บเขามาแยกเขากองทุนประกันภัย (Insurance Fund Concept) ในแตละกลุมซ่ึงมีอยู 3 กลุม ดังนี้

(1) กองทุนประกันภัยสิงคโปร (Singapore Insurance Fund)     
เปนกองทุนนํ าเงินที่รับประกันภัยภายในประเทศเก็บเขาไว

(2) กองทนุประกันภัยกลุมธุรกิจนอกประเทศ (Offshore Insurance 
Fund) เปนเงนิเบี้ยประกันภัยในกลุมประกันภัยนอกประเทศ

(3) กองทุนในสวนของผูถือหุน (Shareholder’s Fund)
ซ่ึงคณะทํ างานในประเทศสิงคโปรจึงไดกํ าหนดเกณฑการดํ ารง 

เงนิกองทนุตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital หรือ RBC) โดยพระราชบัญญัติประกันภัย         
ฉบับแกไขไดเพิ่มประเด็นการดํ ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
และมีการออกประกาศและกฎขอบังคับในป 2547 และเริ่มบังคับใชตั้งแตป 2548 โดยนํ าระบบ    
การวเิคราะหอัตราสวนทางการเงนิแบบ (Risk Based Capita หรือ R.B.C.) มาใชเปนแนวทางในการควบคมุ
ก ํากบัดแูลความมั่นคงทางการเงินที่มีความโปรงใสและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

จากการศกึษาวเิคราะหมาตรการทางกฎหมายในการจดัตัง้และควบคมุ
กํ ากับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย ผูเขียนไดวิเคราะหและเปรียบเทียบระหวางกฎหมายไทย        
กับกฎหมายตางประเทศในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยรายใดไมสามารถชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเอาประกันภัยไดหรือกรณีบริษัทประกันวินาศภัยลมละลาย ภาครัฐในฐานะผูกํ ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยก็ยังไมมีมาตรการใดๆ ที่จะชวยเหลือผูเอาประกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ         
ในขณะที่ในตางประเทศ อาทิเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร ฯลฯ มีการจัดตั้งกองทุน        
ประกนัภยัข้ึนมาเพือ่คุมครองผูเอาประกนัภยัในกรณทีีบ่รษิทัประกนัภยัตองลมละลายหรอืปดกจิการลงไป
ทํ าใหไมสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญา โดยกองทุนคุมครองผูเอาประกันภัยไดรับ
การจัดตั้งขึ้นเพื่อปองกันมิใหผูเอาประกันภัยประสบกับปญหาดังกลาว แตในประเทศไทยตาม   
พระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 ยงัไมมกีารก ําหนดใหมกีารจดัตัง้กองทนุเพือ่การคุมครอง  
ผูเอาประกนัภยัข้ึนแตอยางใด จงึเทากบัวาในปจจบุนัการประกนัภยัยงัไมมบีทบญัญตัขิองกฎหมายใด
ในการทีจ่ะใหหลักประกนัแกเจาหนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกนัภยัอันไดแกผูเอาประกนัภยัผูรับประโยชน
ตามกรมธรรมประกันภัยและผูมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัยคํ้ าจุนไว
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จากการศึกษาพบวาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ยงัไมสมบรูณและชดัเจนอยางเพยีงพอในอนัทีจ่ะใหความคุมครองความเสยีหายของผูถือ
กรมธรรรมประกันภัยในการไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาจากภาวะลมละลาย   
ของบรษิทัประกนัภยัหรือในกรณทีีบ่ริษทัประกนัภยัประสบปญหาทางการเงนิอยางหนกั ซ่ึงไมสามารถ
หลีกเลีย่งได ฉะนัน้การก ําหนดมาตรการทางกฎหมายโดยก ําหนดใหมกีารจดัตัง้กองทนุประกนัวนิาศภยั
ขึน้ใหมโดยอาศยัอํ านาจตามความในหมวด 5 ใหมฐีานะเปนนติบิคุคลมวีตัถุประสงคเพือ่คุมครองเจาหนี้
ซ่ึงมสิีทธไิดรับช ําระหนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกนัภยัในกรณทีีบ่ริษทัประกนัภยัลมละลายหรอืถูกเพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคง    
จงึมคีวามเห็นวาในอนาคตควรมีการปรับปรุงแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวนี้

5.2  ขอเสนอแนะ

โดยขอเสนอแนะในการจัดตั้งกองทุนเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยขึ้นนี้ นับวา  
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการดํ าเนินมาตรการในการใหความชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัย      
ซ่ึงประสบปญหาทางการเงินหรือประสบภาวะลมละลายซึ่งกองทุนประกันวินาศภัยจะเปนผูเขามา
จดัการแกไขปญหาเชนนี้โดยผลของกฎหมาย กรมการประกันภัยในฐานะที่เปนหนวยงานที่ควบคุม
กํ ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยตรงสามารถดํ าเนินมาตรการในการใหความชวยเหลือ           
แกบริษัทประกันวินาศภัยผานกองทุนไดอยางคลองตัวในอันที่จะเขาแกไขและชวยพัฒนาพื้นฟู
บรษิทัประกนัวนิาศภยัใหมคีวามมัน่คงทางการเงนิเพือ่เปนการสรางหลักประกนัผูเอาประกนัวนิาศภยั
หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยอยางแทจริง ดังนั้นในการแกไขกฎหมายเพื่อรองรับ
การจัดตั้งกองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้นควรผลักดันใหกฎหมายราง    
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่...) พ.ศ...มีผลใชบังคับโดยเร็ว แตผูเขียนมีความเห็นวา   
ควรกํ าหนดใหมีบทบัญญัติในเรื่องดังตอไปนี้ใหมคีวามชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

5.2.1 นยิามของกองทุนประกันวินาศภัย
                           กองทนุประกนัวนิาศภยั คอื กองทนุทีถู่กจดัตัง้ขึน้เพือ่คุมครองผูเอาประกนัวนิาศภยั
โดยท ําหนาทีเ่ปนกองทนุทีจ่ดัเตรยีมไวสํ าหรับชดใชภาระผกูพนัของบรษิทัประกนัภยัทีม่ตีอผูเอาประกนัภยั
ในกรณทีีบ่ริษทัประกันภัยบางแหงตกอยูในสภาพไรความสามารถในการชํ าระหนี้ (Insolvent) หรือ
อยูในสภาพที่มีหนี้สินลนพนตัว โดยเปนหนึ่งในวัตถุประสงคเบื้องตนของกรมการประกันภัย      
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ในการเขามาควบคุมกํ ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยก็เพื่อเปนหลักประกันวาบริษัทประกันภัย      
มกีารบริหารงานที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

5.2.2 โครงสรางทางกฎหมายและอํ านาจหนาท่ีของกองทุนประกันวินาศภัย
                   การคุมครองความเสียหายของผูถือกรมธรรมจากภาวะบริษัทประกันวินาศภัย
ลมละลายหรือประสบปญหาทางการเงินดานอื่นๆ ซ่ึงถาพจิารณาในดานของบริษัทประกันวินาศภัย
จะเปนการกํ าหนดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันวา บริษัทประกันวินาศภัยจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
ตลอดเวลาควบคูไปกับการบริหารงานที่ดี เพื่อปองกันมิใหบริษัทประกันวินาศภัยประสบปญหา  
ในการไมสามารถชํ าระหนี้สินตามภาระผูกพันตอผูเอาประกันภัย ดังนี้โครงสรางของกองทุน
ประกันวินาศภัยจึงมีความสํ าคัญ โดยเฉพาะในดานการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท
ประกนัวนิาศภยัทีก่ ําลังประสบปญหาทางการเงนิอยู โดยผูเขยีนมคีวามเหน็วากองทนุควรมรีายละเอยีด
ดังตอไปนี้ คือ

5.2.2.1 ท่ีมาของกองทุนประกันวินาศภัย
                      โดยกฎหมายกํ าหนดใหกองทุนประกนัวินาศภัยประกอบไปดวย

1) เงินและทรัพยสินที่ รับโอนมาจากองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ประกนัวินาศภัยของกรมการประกันภัย

2) เงนิทีไ่ดรับตามมาตรา 58 คอื เงนิคาสนิไหมทดแทนทีผู่เอาประกนัภยั
มไิดเรียกรองจนลวงพนอายุความ

3) เงินที่ไดรับตาม 80/3 คอื เงินที่บริษัทประกันภัยนํ าสงเขากองทุน
4) เงนิเพิม่ทีไ่ดรับตามมาตรา 80/4 คอื การทีบ่ริษทัไมน ําสงเงนิเขากองทนุ

ท ําใหตองเสียเงินเพิ่ม
5) เงนิคาปรบั ตามมาตรา 111  หลังจากหกัเงนิสนิบนรางวลัและคาใชจาย

ในการดํ าเนินงานแลว
6) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให
7)  ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
8) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
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5.2.2.2 อํ านาจหนาท่ีตามกฎหมายของกองทุน
     โดยกฎหมายก ําหนดใหกองทนุท ํากจิกรรมตางๆ เพือ่ใหด ําเนนิการไดสํ าเรจ็
ตามวตัถุประสงคในการคุมครองเจาหนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกนัภยัในกรณบีรษิทัประกนัภยัลมละลาย
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย   
ใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพไว ดังนี้

1) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ
2) กอตัง้สิทธิ  หรือกระทํ านิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
3) ใหบริษัทกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดํ าเนินการตามวัตถุประสงค

ของกองทุน
4) การลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
5) กระทํ าการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสํ าเร็จ

ตามวัตถุประสงคของกองทุนเพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย

5.2.2.3 หลักการใชจายเงินของกองทุน
         โดยในการใหความชวยเหลือแกบริษัทประกันภัยนั้นกองทุนประกัน
วนิาศภยัสามารถนํ าเงินไปใชจายไดตามวัตถุประสงคของกองทุนเพือ่กิจการ ดังตอไปนี้

1) ดํ าเนินมาตรการในการใหความชวยเหลือเจาหนี้ ซ่ึงมีสิทธิไดรับ
ชํ าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย

2) เปนคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคง
และเสถียรภาพและเพื่อคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยตามสัญญาทั้งนี้ไมเกินวงเงินที่ไดรับตาม
มาตรา 80 (1) และ (2)  คอื เปนเงินที่ไดรับโอนมาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย
ของกรมการประกันภัยและเงินคาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนมิไดเรียก
รองจนขาดอายุความ

3) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับ   
หรือเกีย่วเนือ่งกบัการจดักจิการของกองทนุ ทัง้นีไ้มเกนิอตัราทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทนุก ําหนด
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5.2.3 การบริหารจัดการและสถานะของกองทุน
กองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยนั้น ผูเขียนมีความเห็นวาควรจะมีฐานะ

เปนนติบิคุคลตามกฎหมาย โดยใหมทีรัพยสินและหนีสิ้นแยกออกมาตางหากจากบรษิทัประกนัวนิาศภยั
โดยมบีคุคลธรรมดามอํี านาจจดัการแทนกระท ํากจิการตางๆ ภายในขอบเขตวตัถุประสงคของกองทนุ 
ที่ระบุไวในกฎหมายวา “มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้ที่เกิดจาก      
การเอาประกนัภยั ในกรณบีริษทัลมละลายหรอืถูกเพกิถอนใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั
รวมทัง้พฒันาธรุกจิประกนัวนิาศภยัใหมคีวามมัน่คงและมเีสถยีรภาพ” โดยมคีณะกรรมการ เรยีกวา
“คณะกรรมการบรหิารกองทนุ” มอํี านาจหนาทีก่ ําหนดกรอบนโยบายและออกระเบยีบขอบงัคบัตางๆ
ในการบรหิารกิจการของกองทุนโดยการกํ าหนดอัตราและระเบียบเกี่ยวกับการใชเงินของกองทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุนนั้นใหประกอบไปดวย ปลัดกระทรวงพาณิชย  
เปนประธานกรรมการ อธิบดกีรมการประกนัภยั เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลงั         
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแตงตั้ง
จ ํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คนเปนกรรมการ

ในสวนของอ ํานาจในการตดัสินใจของกองทนุและคณะกรรมการบรหิารกองทนุนัน้
มีจุดแตกตางกันแตสวนใหญแลวกองทุนไดรับอํ านาจตามกฎหมายเพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย   
ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยลมละลายหรือขาดสภาพคลองทางการเงินแตในบางกรณีกองทุน
ไดรับอํ านาจในการตัดสินใจวาจะดํ าเนินการคุมครองผลประโยชนของผูถือกรมธรรมหรือไม     
เมือ่พบวา บริษทัประกนัภยัสมาชกิมไิดขาดสภาพคลองทางการเงนิแตมปีญหาการด ําเนนิงานอยางหนกั  
เมื่อมีทางเลือกหลายทางในการแกไขปญหากองทุนจึงสามารถตัดสินใจในการเลือกใชมาตรการ  
ในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ

5.2.4 แหลงท่ีมาของเงินกองทุนและจํ านวนของกองทุน
                        แหลงที่มาของเงินกองทุนที่สํ าคัญไดมาจากเงินนํ าสงจากบริษัทประกันวินาศภัย  
และเงนิสมทบจากภาครฐั ในสวนของเงนิน ําสงจากบรษิทัประกนัวนิาศภยั คณะกรรมการบรหิารกองทนุ
จะดํ าเนินการกํ าหนดอัตราเงินนํ าสงดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย        
ซ่ึงอัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละ 0.5 ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทมีอยู ณ วันสิ้นงวดการบัญชี   
รอบระยะเวลา 6 เดือน กอนหนางวดที่ตองนํ าสงเงินเขากองทุน แตอาจมีการกํ าหนดเงื่อนไข      
โดยกํ าหนดใหบริษัทประกันภัยทุกแหงตองนํ าสงเงินสมทบเขากองทุน โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวา    
ถาบรษิทัทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ัน่คงอาจจายเงนิสมทบไมมาก แตหากเปนบรษิทัทีม่แีนวโนมฐานะการเงนิ
ไมดีก็อาจตองจายเงินสมทบมากซึ่งเปนรักษาระดับขนาดของเงินกองทุนใหชัดเจนอีกทั้งยังติดตาม
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ประเมินฐานะของเงินกองทุนกับภาระที่กองทุนจะตองใหความชวยเหลือบริษัทประกันวินาศภัย
อยางตอเนือ่ง อยางไรกต็าม ในกรณทีีก่องทนุมเีงนิและทรพัยสินเพยีงพอทีจ่ะด ําเนนิการตามวตัถุประสงค  
คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจไดรับความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย        
เพือ่ที่จะลดอัตราหรืองดการนํ าสงเงินเขากองทุนตอไปก็ได
                            สํ าหรับจํ านวนเงินสมทบของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตองนํ าสงนั้นคํ านวณ   
บนพืน้ฐานของเบีย้ประกนัภยัรวมหรือเบีย้ประกนัภยัรับสทุธซ่ึิงตองมเีหตผุลอันควร เมือ่ค ํานงึถึงภาระ
สวนหนึ่งของการจายเงินเขากองทุนไดถูกกระจายไปสูผูถือกรมธรรมซ่ึงเปนผูรับผลประโยชน  
โดยตรงจากกองทุนในรูปแบบของการเพิ่มเบี้ยประกันซ่ึงเบี้ยประกันภัยรับจึงเปนตัวดัชนีช้ีวัด  
ความเพยีงพอส ําหรบัความสามารถในการจายเงนิสมทบเขากองทนุประกนัวนิาศภยัซ่ึงตัง้อยูบนพืน้ฐาน
ของกระแสเงิน ถึงแมวากองทุนคุมครองผูเอาประกันวินาศภัยจะไดรับการสนับสนุนทางการเงิน
จากบริษัทประกันภัยสมาชิก แตรัฐบาลอาจสํ ารองจายเงินในจํ านวนที่เหมาะสมใหกองทุนชดเชย
การประกนัภยั (Insurance Compensation Fund) ลวงหนา เพือ่ใหเกดิการจายเงนิชดเชยส ําหรับการคุมครอง
ความเสียหายแกผูเอาประกันภัย

         จํ านวนของกองทุนประกันภัยนี้ ผูเขียนมีความเห็นวา ควรใหมีการจัดตั้งเพียง
กองทุนเดียวเฉพาะประเภทการประกันวินาศภัย โดยในกรณีที่มีทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัท
ประกันวินาศภัยตางตองจายเงินสมทบเขากองทุนเดียวกันนี้และกองทุนที่มีอยูเพียงกองทุนเดียวนี้
อาจตองแบกรับภาระทั้งในกรณีของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งรายใด
หรือหลายรายซ่ึงอาจตกอยูในสภาวะทีไ่มอาจช ําระหนีไ้ด จงึเทากบัเปนการผกูตดิความเสีย่งและภาระ
ของกองทุนไวกับธุรกิจทั้งสองประเภทอันอาจทํ าใหเกิดผลกระทบกับระบบประกันภัยทั้งระบบ  
ดงันัน้ การมกีองทนุเดยีวรวมกนัระหวางบรษิทัประกนัชวีติและบรษิทัประกนัวนิาศภยัอาจดไูมเปนธรรม
ในการที่จะใหเงินสมทบที่จายจากบริษัทประกันชีวิตจะตองเขาไปรับภาระและความเสี่ยงของธุรกิจ
บริษทัประกันวินาศภัยหรือในกรณีกลับกัน

  5.2.5 ประเภทเจาหนี้หรือผูมีสิทธิไดรับชํ าระหนี้จากกองทุน
ผูเขียนมีความเห็นวาควรจํ ากัดประเภทเจาหนี้ที่มีสิทธิไดรับชํ าระหนี้จากกองทุน

ไวเฉพาะผูถือกรมธรรมประกันภัยหรือผูเอาประกันภัยรวมถึงบุคคลอื่นที่มีสิทธิไดรับชดใชตาม
ภาระผูกพนัของบรษิทัประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยัเทานัน้ (Insurance Contracts) และไมควรยนิยอม
ใหผูเอาประกันภัยหรือผูถือกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิกูยืมเงินจากกองทุนได เนื่องจากการใชเงิน
จากกองทนุเพือ่ชดใชใหกบัผูถือกรมธรรมประกนัภยัหรือผูเอาประกนัภยัในบางกรณ ี อาจกอใหเกดิสทิธิ
ในการรบัชวงสทิธ ิ (Subrogation) เพือ่ไลเบีย้จากบคุคลภายนอกทีก่อใหเกดิความเสยีหาย โดยเฉพาะอยางยิง่
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ในกรณีของการประกันวินาศภัย ซ่ึงหากบริษัทผูรับประกันภัยไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก     
ผูเอาประกันภัยไปแลวยอมเขารับชวงสิทธิไลเบี้ยกับบุคคลภายนอกผูกอใหเกิดความเสียหาย        
ไดเทาจ ํานวนเงินที่ไดชดใชใหผูเอาประกันภัยไป (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 880) 
ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะเปนไปไดมากกวากองทุนประกันภัยนี้หากมีฐานะเปนนิติบุคคลอาจไดรับ
ชวงสทิธโิดยผลของกฎหมายจากผูถือกรมธรรมประกนัภยัหรือผูเอาประกนัภยัซ่ึงเมือ่สวมสทิธไิลเบีย้
ไดเงินคืนกลับมากเทาไร เงินนั้นก็จะตกเปนสวนหนึ่งของกองทุนเพื่อการคุมครองผูเอาประกันภัย
ในทันที

5.2.6 หลักการและมาตรการในการใหความชวยเหลือบริษัทประกันภัยท่ีประสบปญหา
ทางการเงิน

  โดยหลักการในการใหความชวยเหลือบริษทัประกนัวนิาศภยัโดยปกต ิ จะค ํานงึถึง
หลักการที่ใหบริษัทประกันวินาศภัยพยายามแกไขปญหาของตนกอน จากนั้นจึงจะพิจารณา     
มาตรการแกไขปญหาเปนรายบริษัทประกันภัยไปตามความเหมาะสมของเหตุการณ โดยทาง
กรมการประกนัภยัในฐานะทีเ่ปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบโดยตรงจะด ําเนนิการประเมินวาเปนการสมควร
หรือไมทีจ่ะด ําเนนิการเขาชวยเหลือและแกไขฟนฟบูริษทัประกนัวนิาศภยัตางๆ ทีก่ ําลังประสบปญหา
ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงภาพรวมของระบบประกันภัยทั้งระบบ ดังนี้

1. ความเปนไปไดทีจ่ะฟนฟฐูานะคาใชจายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการใหความชวยเหลือ
และผลกระทบที่มีตอผูเอาประกันวินาศภัย

2. กรณีที่กรมการประกันภัยเห็นวามีชองทางที่จะฟ นฟูฐานะของบริษัท
ประกนัวนิาศภยัโดยตนทุน หรือคาใชจายในการฟนฟูตํ่ ากวาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากปลอยให
บริษัทประกันวินาศภัยลมลง

3. กรณีที่กรมการประกันภัยเห็นวาหากปลอยใหบริษัทประกันวินาศภัยลมลง 
อาจมผีลกระทบในวงกวางและจะกอความเสียหายที่ไมอาจประเมินได
    โดยมาตรการในการชวยเหลือทางการเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใด
ขาดสภาพคลองทางการเงนิ หากนายทะเบยีนตรวจพบวาการด ํารงเงนิกองทนุลดตํ ่าลงกวาเงนิกองทนุ 
ที่ไมไดอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพันและความเสี่ยงตามที่นายทะเบียนประกาศ
กํ าหนดแลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหบริษัทเสนอโครงการเพื่อแกไขฐานะเงินกองทุน      
ตอนายทะเบียนภายในสิบหาวนันบัแตวันที่ไดรับหนงัสือแจงจากนายทะเบียน
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โดยรายละเอียดในโครงการอยางนอยตองประกอบดวยรายการ ดงัตอไปนี้
1) ขัน้ตอนที่จะเพิ่มเงินการดํ ารงเงินกองทุนใหเพียงพอ

 2) ระดบัเงนิกองทนุทีค่าดวาจะด ํารงในแตละไตรมาสภายในระยะเวลาของโครงการ
3) ประเภทและธุรกิจที่จะประกอบการ

   4) ระยะเวลาของโครงการซึ่งตองไมเกิน 1 ป
โดยในการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการของนายทะเบียนจะตองพิจารณา

และแจงใหบริษัททราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับโครงการ ในกรณีที่นายทะเบียนไมให
ความเห็นชอบโครงการหรือบริษัทไมเห็นดวยกับเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกํ าหนดให
บริษัทมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ใหเปนที่สุด

นอกจากทางภาครัฐจะเขามาชวยเหลือฟนฟูฐานะทางการเงินแลว ก็อาจจะมี  
การกํ าหนดเงื่อนไขใหมีผูบริหารบริษัทเดิมที่กอใหเกิดความเสียหายในบริษัทประกันวินาศภัย     
รับผิดชอบชดใชความเสียหายแกผูเอาประกันภัยใหมากที่สุด อาทิเชน ใหนํ าทรัพยสินเขามาชดเชย
ความเสียหายหรือนํ ามาเปนหลักประกัน เปนตน
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