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Preface

คานา
The implementation of risk-based capital (RBC) regulations on 1 September 2011 was the first time
the OIC introduced principles-based supervisory regulation. The OIC wants to continuously monitor
and develop its supervisory approach to the industry; since 2012 the OIC has sought feedback and
comments on the current RBC regime from related parties.

ภายหลังการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) เรื่ อง กาหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันชีวิต/
วินาศภัย พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ซึ่ งเป็ นการกากับแบบ Principles-based supervisory มาใช้งานจริ ง
เป็ นครั้งแรก สานักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลมีหน้าที่สร้างสภาพแวดล้อมและแนวทางการกากับที่เหมาะสม
สาหรับธุรกิจประกันภัยของไทย จึงได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งจากมุมมองภาคธุรกิจและจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการกากับในปัจจุบนั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
The diagram below provides an overview of the regulatory development process:

แผนภาพด้านล่างนี้แสดงถึงภาพรวมของกระบวนการการพัฒนาการกากับดูแล:

Assess

Focus on
ensuring
consistency and
completeness

Improve

Focus on
developing the
robustness of
the process
`

Embed

Focus on
embedding the
process into the
management
framework

Time (years)

Iteration 1

Iteration 2

Iteration 3
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In line with its aim to pursue continuous improvement, the OIC has now launched Phase 2 of the RBC
framework development, and has engaged Towers Watson to work together with the OIC in further
developing and refining the RBC framework.

สานักงาน คปภ. จึงได้จดั ทาโครงการพัฒนากรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงสาหรับธุรกิจประกันภัยระยะที่ 2
เพื่อพัฒนาการกากับดูแลให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และในการพัฒนาในครั้งนี้สานักงาน คปภ. ได้ทาการจัดจ้าง ทาว
เวอร์ ส วัทสัท ให้ร่วมงานกับทางสานักงาน คปภ. ในการพัฒนาและปรับปรุ งกรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
สาหรับธุรกิจประกันภัย
Objectives

วัตถุประสงค์
The key objectives for RBC Phase 2 are:

วัตถุประสงค์หลักของ RBC ระยะที 2 คือ:


Greater alignment with emerging international best practices;

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิสากลมากยิง่ ขึ้น


A more risk sensitive and refined Phase 2 RBC framework, featuring an improved
calibration; and

พัฒนาความเสี่ ยงที่มีความสาคัญ และ ปรับปรุ งการกาหนดค่าพารามิเตอร์ และ


A roadmap for further development beyond Phase 2.

จัดทาแผนการดาเนินงาน (Roadmap) สาหรับการพัฒนาต่อจากการพัฒนาในระยะที่ 2

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Project stages

ขั้นตอนการดาเนินงาน
There are five stages to this project, namely:

ขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการนี้ได้แบ่งออกเป็ น 5 ขั้น ดังนี้:
Stage 5
Stage 4
Current stage
Stage 3

Stage 2
Stage 1
Market
testing

Review and
proposal
development

Finalisation

Regulation /
guidance
assessment

Market
calibration
(proposal
refinement)

Stage 1

ขั้นที่ 1
The approach adopted for Stage 1 is outlined below:

วิธีการที่ถูกนามาใช้ในขั้นที่ 1 อย่างคร่ าวๆ มีดงั นี้:
Input from the OIC and the industry
on key issues to address.
This included, in particular, the
results of industry surveys
conducted by the OIC.

Feedback from the
industry on the availability
of data for analysis.
The availability of data enabled
us to form an initial assessment of
the roadmap for the RBC
development.

Comparison against the IAIS ICPs
and other regulatory frameworks, in
particular:
 Australia
 Canada
 Malaysia
 Singapore
 Solvency II
 Basel and IFRS

Proposals

Proposals from the
industry (e.g. the TLAA,
TGIA, SOAT), and our
experience / observations
from working in the Thailand
market and other insurance
markets globally.
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Note that this paper has been prepared for persons reasonably familiar with the Thailand market and
its current RBC framework and issues. We have not reiterated all of the issues that have been raised
by the industry and the OIC, but have assumed that the reader has some prior knowledge and
understanding of the issues.

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึ้นมาสาหรับบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจในประเทศไทย กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่
บังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทางเราจึงมิได้มีการกล่าวย้าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจและ
สานักงาน คปภ. และได้ต้ งั สมมติฐานว่าผูอ้ ่านมีความรู ้และความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

The proposals outlined in this paper are based on our work in Stage 1 and
are preliminary only. The proposals are subject to change following the
impact testing and calibration work that will be carried out in Stage 2 and 3.

โครงร่ างข้ อเสนอในเอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพือ่ ใช้ ในขั้นที่ 1 และ เป็ นข้ อเสนอในเบือ้ งต้น
เท่ านั้น ข้ อเสนอนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการทดสอบผลกระทบ (impact testing)
และ การกาหนดค่าพารามิเตอร์ (calibration) ในขั้นที่ 2

Stage 2

ขั้นที่ 2
In stage 2, Towers Watson will produce an initial calibration and high level impact analysis using the
industry data supplied by the OIC and other supplementary data collected. Risk factor calibrations will
be developed using data, benchmarks, and expert judgment.

ในขั้นตอนที่ 2 ทางทาวเวอร์ส วัทสันจะนาเสนอการกาหนดค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น และวิเคราะห์ผลกระทบ
อย่างคร่ าวๆ จากข้อมูลภาคธุรกิจที่ได้รับจากทางสานักงาน คปภ. และ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกาหนด
ค่าพารามิเตอร์สาหรับความเสี่ยงต่างๆจะถูกกาหนดค่าขึ้นจากการใช้ขอ้ มูล เกณฑ์เปรี ยบเทียบ (benchmarks)
และ ดุลยพินิจของผูท้ รงคุณวุฒิ (expert judgment)
This initial calibration and high level impact analysis will assist the OIC in deciding on the proposals to
be taken forward to stage 3 market testing.

การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ในเบื้องต้น และ การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างคร่ าวๆนี้สามารถช่วยให้ทางสานักงาน คปภ.
สามารถนามาใช้ในการตัดสิ นใจข้อเสนอที่จะนามาใช้ในการทา market testing ในขั้นตอนที่ 3
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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As the proposals are further developed, the OIC will also classify the proposals into the following
categories:

เนื่องจากข้อเสนอนี้จะได้รับการพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมอีกในอนาคต ทางสานักงาน คปภ. จะทาการจาแนกข้อเสนอออกเป็ น:


Proposals for immediate implementation in RBC Phase 2; and

ข้อเสนอสาหรับการบังคับใช้ทนั ทีของ RBC ระยะที่ 2 และ


Proposals for future development (i.e. as part of the roadmap beyond RBC phase 2).

ข้อเสนอสาหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต (เช่น เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
(Roadmap) หลังจาก RBC ระยะที่ 2)
The proposals may change, and the roadmap for implementation may change, based on discussions
with the OIC and the insurance industry and as further analysis is performed in later stages of the RBC
Phase 2 project.

ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง และ แผนการดาเนินงาน (Roadmap) สาหรับการนามาบังคับใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ ง
จะขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของทางสานักงาน คปภ. และ ภาคธุรกิจประกันภัย ยอกเหนือจากนี้ขอ้ เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่มีการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปในโครงการ RBC ระยะที่ 2 นี้
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Reliances and limitations

ข้ อจากัดการใช้
In putting together this technical paper, Towers Watson has relied upon a variety of publicly available
information, documentation, interviews and experience gained from many years of working in the local
life insurance markets. Although independent verification of published information was not
undertaken, Towers Watson has reviewed certain information for reasonableness.

ในการจัดทารายงานนี้ ทาวเวอร์ วัตสัน ได้ทาการอ้างอิงข้อมูลต่างๆที่ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ บันทึกเอกสาร การสัมภาษณ์
รวมทั้งประสบการณ์จากการทางานในภาคธุรกิจประกันชีวิตเป็ นระยะเวลาหลายปี ในประเทศไทย ข้อมูลบางส่ วนที่มิได้มี
การเปิ ดเผยต่อที่สาธารณะทาง ทาวเวอร์ วัตสัน ก็ได้มีการทาการทบทวนอย่างสมเหตุสมผล
While we have attempted to gather the information on a consistent basis across jurisdictions, the type
and extent of information available varies across jurisdictions, and hence it is not possible to have a
uniform set of information for comparison.

ในการที่ทางเรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องในการกากับดูแลของหน่วยงานการกากับ ดูแลในประเทศต่างๆนั้น
เนื่องจากลักษณะและขอบเขตของข้อมูลของหน่วยงานการกากับดูแลในประเทศต่างๆสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นจึงไม่มีความ
จาเป็ นต้องนาข้อมูลดังกล่าวมาแสดงการเปรี ยบเทียบโดยละเอียด
The technical paper does not purport to capture all of the activity currently underway in the markets
concerned. The information, opinions and conclusions within the report should be considered time
sensitive.

รายงานนี้มิได้สื่อถึงว่าเป็ นการรวบรวมความเป็ นไปทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตลาดและภาคธุรกิจต่างๆในปัจจุบนั ข้อมูล ข้อคิดเห็น
และ ข้อสรุ ปในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากวันที่ถกู จัดทาขึ้น
This technical paper has been written on the basis that it will be utilised by persons reasonably familiar
with the Thailand market and its current RBC framework and issues. We have not reiterated all of the
issues that have been raised by the industry and the OIC, but have assumed that the reader has some
prior knowledge and understanding of the issues. Judgement as to the information contained in the
technical paper should be made only after studying the technical paper in its entirety, as conclusions
reached by review of a section or sections on an isolated basis may be inappropriate.

เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึ้นมาสาหรับบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจในประเทศไทย กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่บงั คับใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั และ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทางเราจึงมิได้มีการกล่าวย้าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจและ
สานักงาน คปภ. และได้ต้ งั สมมติฐานว่าผูอ้ ่านมีความรู ้และความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ควรใช้ดุลยพินิจในการ

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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พิจารณาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยการใช้เนื้อหาทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ประกอบเข้าด้วยกัน การใช้เนื้อหาเพียงบทใดบท
หนึ่งหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งอาจไม่มีความเหมาะสม
This report and the opinions and conclusions contained within or expressed orally in conjunction with
this report, are for the sole use of OIC only. Distribution or disclosure of this report, in whole or in part,
to any other party is prohibited without the prior written consent of Towers Watson.

เนื้อหา ข้อคิดเห็น และบทสรุ ปในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งการให้ขอ้ มูลทางวาจานั้น เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการให้ขอ้ มูลกับ
ทางสานักงาน คปภ. เพียงเท่านั้น การเผยแพร่ หรื อการเปิ ดเผยรายงานฉบับนี้มิว่าจะเป็ นส่วนใดส่ วนหนึ่งหรื อบางส่ วนจะต้อง
ได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทางทาวเวอร์ วัตสัน เท่านั้น
This report was prepared in accordance with the scope of work agreed for Stage 1 of this project as
per the RBC Phase 2 engagement letter signed on 29 July 2013.

รายงานฉบับนี้ได้จดั ทาขึ้นตามขอบเขตการดาเนินงานขั้นที่ 1 ของโครงการ RBC ระยะที่ 2 ตามสัญญาที่ได้ลงนาม ณ วันที่
29 กรกฎาคม 2556
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Section 1: Background and summary

ความเป็ นมาและความสาคัญ
Brief overview of the current framework

บทสรุปโดยย่ อของกรอบการกากับดูแลในปัจจุบัน
1.1

Under the current Thai RBC framework, capital adequacy is measured based on the Capital
Adequacy Ratio (“CAR”):

ภายใต้กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยอยูใ่ นปัจจุบนั ความเพียงพอของเงินกองทุน
(Capital Adequacy) นั้นจะถูกวัดมูลค่าจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy
Ratio (“CAR” ) )
CAR

1.2

Total Capital Available ( TCA )
Total Capital Requirement ( TCR )

The definitions of the “Total Capital Available” and “Total Capital Requirement” components
are shown in the diagram below.

คานิยามของ “เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ท้ งั หมด (Total Available Capital)” และ “เงินกองทุนที่ตอ้ ง
ดารงทั้งหมด (Total Capital Requirement)” มีส่วนประกอบดังแผนภาพด้านล่าง
Inadmissible
assets

Total Available
Capital

Fair value
of assets

Total Capital
Requirement

Liability risk margin
(Value of
PADs@75%)

Best estimate
liability
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1.3

Under the current RBC framework, the TCA and TCR consist of the following components:

ภายใต้กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ท้ งั หมด
(Total Available Capital) และ เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงทั้งหมด (Total Capital Requirement) ประกอบไป
ด้วย

TCA

TCR

Tier 1 Capital
(minus deductions)

Insurance risk
Market risk

Tier 2 Capital

Credit (default) risk

(minus deductions)

Concentration risk

Brief overview of RBC 2 framework

บทสรุปโดยย่ อของกรอบการกากับดูแลของ RBC ระยะที่ 2
Cohesive framework

กรอบการกากับดูแลที่เชื่อมโยงกัน
1.4

The current RBC framework has generally been designed based on a total balance sheet
approach which recognises the interdependence between assets, liabilities, capital
requirements and capital resource, hence, generally a cohesive approach.

กรอบการกากับดูแลของ

RBC ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั โดยทัว่ ไปได้รับการออกแบบให้เป็ นไปตามแนวทางงบดุล

ทั้งหมด (Total balance sheet approach) ซึ่ งต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของสิ นทรัพย์ หนี้สิน
เงินทุนที่ตอ้ งดารง และทรัพยากรทุน ดังนั้นจึงต้องใช้หลักการที่เชื่อมโยงให้เข้าสู่ กนั (cohesive approach)
1.5

The RBC 2 framework intends to improve the cohesiveness of the framework by:

กรอบกากับดูแลของ RBC 2 นั้นมีจุดประสงค์มุ่งที่จะปรับปรุ งการเชื่อมโยงกันในกรอบกากับดูแลโดย


Applying a “fair value” approach and improving consistency between asset and liability
valuations and other reporting standards;

มีการประยุกต์ใช้ วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม และการปรับปรุ งความสอดคล้องระหว่างการประเมิน
มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินและมาตรฐานการรายงานอื่น ๆ
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Ensuring risks are calibrated to common standard level

ทาให้มนั่ ใจได้ว่าความเสี่ ยงต่างๆได้รับการกาหนดค่าพารามิเตอร์ ให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานทัว่ ไป


Addressing inconsistencies between solvency assessment and regulatory intervention;

จัดการปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างการประเมินความมัน่ คงทางการเงินและการแทรกแซงของผู ้
กากับดูแล


Addressing inconsistencies between the liability valuation and the capital requirements;

จัดการปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างการประเมินมูลค่าหนี้สินและเงินทุนที่ตอ้ งดารง


Setting out clearer definitions for contract recognition and boundaries.

มีการกาหนดคานิยามสาหรับการรับรู ้สัญญาและขอบเขตให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
Improved risk coverage and risk sensitivity

ครอบคลุมความเสี่ยงมากยิง่ ขึน้ และ พัฒนาเรื่องความอ่ อนไหวต่อความเสี่ยง
1.6

The RBC2 framework proposes to expand the significant risk factors in its coverage and
therefore to improve risk sensitivity. Operational, liquidity, and group risk assessment have
been included as part of the capital requirement considerations. As well, refinements to
existing approaches and risk factors have been proposed. In particular this includes:

การกากับดูแลของ RBC 2 นั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะขยายปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญให้มีความครอบคลุมมากยิง่ ขึ้นและ
เพื่อที่จะปรับปรุ งความอ่อนไหวต่อความเสี่ ยง ส่ วนความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และ
ความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจนั้นจะได้รับการรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของการพิจารณาเงินทุนที่ตอ้ งดารง รวมทั้งยังได้
มีการเสนอการปรับเปลี่ยนวิธีการและปัจจัยเสี่ ยงที่มีอยูแ่ ล้ว ซึ่ งได้รวมถึง


Increasing the granularity of risk charges to better reflect the risk profile of companies

มีการเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยของเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงเพื่อให้สะท้อนความเสี่ ยงของบริ ษทั ได้ดี
ยิง่ ขึ้น


Including an explicit risk charge for catastrophe risk

มีการเพิ่มเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงสาหรับความเสี่ ยงทางภัยพิบตั ิ

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Responding to industry concerns

ตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ
1.7

Since the current RBC framework was introduced, various stakeholders have provided
feedback on the issues that they faced in the implementation of RBC. The RBC2 framework
proposals respond to the key aspects of this feedback, including:

ภายหลังการบังคับใช้กรอบการกากับดูแลของ

RBC ที่ใช้ในปัจจุบน
ั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders) ได้ให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เผชิญในการดาเนินงานของ RBC ฉะนั้น โครงร่ างของกรอบการกากับดูแลของ
RBC 2 จะมีตอบสนองต่อความคิดเห็นที่สาคัญ ดังนี้:


Addressing issues associated with overly prescriptive regulations resulting in
unnecessary differences between accounting and RBC asset values for listed assets
that are already measured at market value for accounting purposes;

จัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่ทีมากเกินไปและส่ งผลให้เกิดความแตกต่างที่ไม่จาเป็ น
ระหว่างมาตรฐานบัญชีกบั กรอบการกากับดูแลของ RBC ในเรื่ องการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ที่จด
ทะเบียน ซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถูกกาหนดให้ใช้มูลค่าทางตลาดไว้แล้ว ในวัตถุประสงค์ของการทาบัญชี


Addressing issues associated with product grouping and classification;

จัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการจัดหมวดหมู่


Including allowances for risk mitigation besides reinsurance;

รวมถึงการตั้งค่าเผื่อ (allowance) ที่มีต่อการลดความเสี่ ยงที่นอกเหนือจากการประกันภัยต่อ


Simplification of the “look-through” method for collective investment schemes;

การลดความซับซ้อนของ วิธีการ “look-through” ของการจัดการในลักษณะกองทุนรวม


Recognition of collateral as capital relief in the credit risk charge calculation.

การรับรองของการใช้หลักประกัน (collateral) ในการบรรเทาค่าเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้าน
เครดิต
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Summary of proposals and considerations for implementation in RBC Phase 2

บทสรุปของข้ อเสนอและข้ อพิจารณาหลังจากได้ มีการบังคับใช้ RBC ระยะที่ 2
1.8

The table below summarises the proposals for changes to the current RBC framework.

ตารางด้านล่าง คือ บทสรุ ปของข้อเสนอที่ให้มีการปรับปรุ งกรอบการกากับดูแลของ RBC ที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั
Section

Item

Description

Page

บทที่

รายการ

รายละเอียด

หน้ า

Consistency
between asset and
liability valuation

Liabilities are not measured at fair value, due to the use of
non-current discount rates. Details of proposals are in the
“Valuation of liabilities” section.

ความสอดคล้องกัน

หนี้สินที่มิได้วดั มูลค่าที่มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากการใช้อตั ราคิดลดที่

ระหว่างการประเมิน

ไม่ใช่ค่าจริ งในปัจจุบนั (non-current discount rate) รายละเอียด

มูลค่าสิ นทรัพย์และ

ของข้อเสนอดังกล่าวอยูใ่ นส่ วนของ "การประเมินมูลค่าของหนี้สิน"

Regulatory
balance
sheet

การกากับดูแล
งบแสดงฐานะ
การเงิน

15

หนี้สิน
Alignment with
other reporting
standards

Improve consistency by moving to “principles-based”
approach that will take into consideration the IFRS
standards that are being implemented in Thailand; nonprescriptive guidance to be developed in later stages

ความเป็ นไปในแนวทาง ปรับปรุ งความสอดคล้องโดยการเปลี่ยนไปใช้หลักการ “Principleเดียวกันกับมาตรฐาน based” approach ซึ่ งจะนาไปสู่ การพิจารณามาตรฐาน IFRS ทีจ่ ะ
การบัญชีอื่นๆ

17

มีการนามาใช้ในประเทศไทย โดยจะมีการพัฒนาคาแนะนาโดยคร่ าวๆ
ในขั้นตอนต่อไป

Valuation of Non-insurance
liabilities
liabilities

การประเมิน

ภาระหนี้สินที่มิได้มา

มูลค่าหนี้สิน

จากการรับประกันภัย

Valuation of non-insurance liabilities to be consistent with
IFRS accounting, and adjustments to be considered
within deductions from available capital instead

การประเมินมูลค่าของหนี้สินที่ไม่ได้เกิดจากการรับประกันภัย เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี IFRS และการปรับเปลี่ยนจะถูก
พิจารณาภายในส่ วนของรายการหักจากเงินกองทุนที่สามารถนามาใช้
ได้แทน

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Section

Item

Description

บทที่

รายการ

รายละเอียด

Page

หน้ า
th

Maintain reserves at fair value (ie 75 percentile) but have
these fair value reserves set by the company based on
international actuarial standards.

เงินสารองประกันภัยใช้มูลค่ายุติธรรมดังเดิม (ณ ระดับความเชื่อมัน่

22

เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 75) แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็ นการคานวณตามหลัก
มาตรฐานสากลของนักคณิ ตศาสตร์
Insurance liabilities

Claim liability to be set as the maximum value of best
th
estimate claim reserves and the 75 percentile claim
reserves

ภาระหนี้สินจากการรับ เงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทนจะให้ต้ งั เป็ นค่าที่สูงสุ ดระหว่าง
ประกันภัย
ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของเงินสารองค่าสิ นไหมทดแทนกับเงิน

22

สารองค่าสิ นไหมทดแทน ณ ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 75
Premium liability to be set as the maximum value of best
estimate premium reserves and the 75th percentile
premium reserves

เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยจะให้ต้ งั เป็ นค่าที่สูงสุ ดระหว่าง

22

ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของเงินสารองเบี้ยประกันภัย กับเงินสารอง
เบี้ยประกันภัย ณ ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 75
Contract recognition Clearer definitions for contract recognition and boundaries
and boundaries
(classification between “short-term” and “long-term”)

การยอมรับและขอบเขต คานิยามที่ชดั เจนมากขึ้นสาหรับการยอมรับและขอบเขตของสัญญา
ของสัญญา

Risk mitigation

การลดความเสี่ ยง

25

(จาแนกระหว่าง “ระยะสั้น” กับ “ระยะยาว”)
Initial proposals for allowances for risk mitigation
techniques include reflection of product strategy risk
mitigation and derivative positions

ข้อเสนอเบื้องต้นสาหรับการตั้งค่าเผื่อสาหรับกลวิธีการลดความเสี่ ยง

28

รวมถึงการสะท้อนถึงกลยุทธ์การลดความเสี่ ยงในผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตและสถานะของตราสารอนุพนั ธ์ (derivative position)

Valuation of longterm liabilities

การประเมินมูลค่าของ
หนี้สินระยะสั้น

The valuation of long-term liabilities should be consistent
with the Life valuation, and this is contained in the Life
technical paper.

การประเมินหนี้สินระยะยาว ควรจะสอดคล้องกับการประเมินมูลค่า
ของธุรกิจการประกันชีวิต หลักการประเมินนี้รวมอยูใ่ นเอกสาร
เกี่ยวกับการประกันชีวิต

29
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Section

Item

Description

Page

บทที่

รายการ

รายละเอียด

หน้ า

Define target sufficiency levels as 99.5% VaR
Target sufficiency
level ระดับที่เพียงพอ
Prescribed /
minimum capital
requirements

เงินกองทุนที่ตอ้ งดารง
ไว้ตามที่หน่วยงาน

การนิยามจุดที่พอเพียง บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ ยงแบบ VaR
ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่เปอร์ เซ็นท์ไทล์ที่ 99.5

32

Clear definitions for prescribed and minimum capital
requirements are to be established

กาหนดคานิยามที่ชดั เจนสาหรับการกาหนดเงินกองทุนที่ตอ้ งดารง
ตามกฎหมายขั้นต่า
33

กากับประกาศกาหนด /
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารง
ตามกฎหมายขั้นต่า
Capital add-ons
Capital
adequacy

เงินกองทุนสาหรับความ การยินยอมให้สานักงาน คปภ. กาหนดเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงที่
เสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเพียงพอ ในอนาคต
ของ
เงินกองทุน

Allow the OIC to impose capital add-ons

Internal models

ตัวแบบภายใน

35

Internal models to be included in future developments of
the RBC framework, not in RBC phase 2

ตัวแบบภายในจะถูกรวมอยูใ่ นการพัฒนาในอนาคตของกรอบการ
กากับดูแลของ RBC ซึ่ งจะไม่อยูใ่ นขั้นตอนของกรอบการกากับดูแล

36

ของ RBC ระยะที่ 2
Capital Management Plans to be required to support
payment of shareholder dividends and other capital
Capital
Management Plans adjustments

แผนการจัดการกองทุน แผนการจัดการกองทุนที่จะต้องใช้ในการรองรับการจ่ายเงินปันผลผู ้
ถือหุน้ และการปรับเงินทุนอื่นๆ
Insurance Group
level focus

Consideraions for the potential adoption of group level
solvency assessment

ความสนใจในบริ ษทั

พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในอนาคตที่จะนาการประเมินความมัน่ คง

ประกันภัยในระดับกลุ่ม ทางการเงินมาใช้ในระดับบริ ษทั ที่มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มธุรกิจ
ทุน

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Section

Item

Description

Page

บทที่

รายการ

รายละเอียด

หน้ า

Criteria

เงื่อนไข
Components
of available
capital

ส่ วนประกอบ
ของ
เงินกองทุนที่
สามารถ
นาไปใช้ได้

Explicit criteria to assess the quality and admissibility of
various capital instruments, and amendment of criteria for
Tier 1 capital

เกณฑ์เงื่อนไขที่ชดั เจนในการประเมินคุณภาพและการยอมรับให้

41

นับว่าเป็ นเงินกองทุน (admissibility) ของตราสารทุนต่างๆและการ
แก้ไขเกณฑ์สาหรับกองทุนชั้นที่ 1

Tier 1 and Tier 2
capital

เงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
ชั้นที่ 2
Limits of capital
tiers

ข้อจากัดของเงินกองทุน

Allow hybrid capital and subordinated debt as capital
instrument, providing certain criteria are met

อนุญาตให้นบั รวมตราสารกึ่งหนี้ก่ งึ ทุน (hybrid capital) และ ตรา
สารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ (subordinated debt) เป็ นเงินทุนหากเข้าข่าย

42

เงื่อนไขที่กาหนด
Set minimum level of Tier 1 capital

การกาหนดขั้นต่าของเงินกองทุนชั้นที่ 1

Deductions

Clarify deductions from available capital

รายการหัก

ชี้แจงรายการหักจากเงินกองทุนที่สามารถนาไปใช้ได้

44

45

Re-calibration of risk charges and PADs
Overall

ทั้งหมด

การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ของเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยง (risk
charges) และ ค่าเผื่อความผันผวน (PADs) ใหม่

47

Adopt separate risk charges for premium and claims
liabilities

มีการแบ่งแยกเงินกองทุนความเสี่ ยงสาหรับเงินสารองสาหรับเบี้ย
ประกันภัย และ เงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทน

Components
of required
capital

ส่ วนประกอบ
ของ
เงินกองทุนที่
ต้องดารงไว้

48

Insurance risk

Differentiate risk charges between inwards and direct
business of the same class of business

ความเสี่ ยงจากการรับ

การแยกแยะระหว่างเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงการรับประกันต่อ

ประกันภัย

(inwards business) กับการรับประกันภัยโดยตรง ( direct

49

business) ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
Non-proportional coverage of an inwards class should be
recognised

ความคุม้ ครองของการประกันต่อประเภท inward แบบไม่กาหนด
สัดส่ วนควรจะได้รับการยอมรับ

49
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Section

Item

Description

Page

บทที่

รายการ

รายละเอียด

หน้ า

Inclusion of diversification between classes and between
premium and claims liabilities

การรวมถึงการกระจายความเสี ยงระหว่างประเภทต่างๆของการ
ประกันภัย และระหว่าง เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัย กับ เงิน

49

สารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทน
Explicit recognition of catastrophe risk as a separate risk
charge

การจาแนกกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิออกเป็ นอีกประเภท

52

ต่างหาก
Adopt consistent calculation of interest risk charge
between Life and Non-life business

กาหนดการคานวณเงินกองทุนความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้มีความ

54

สอดคล้องกันระหว่างบริ ษทั ประกันชีวิตและบริ ษทั ประกันวินาศภัย
Components
of required
capital

ส่ วนประกอบ
ของ

Extending the definition of equity risk to encompass all
other assets not currently captured
Market risk

ขยายความหมายของความเสี่ ยงจากตราสารทุน (equity risk) ให้รวม

ความเสี่ ยงด้านตลาด

ไปถึงสิ นทรัพย์อื่นทั้งหมดที่มิได้ถูกพิจารณาในขณะนี้

54

Changing the calculation of currency risk charges to be
performed for each foreign currency exposure separately,
instead of the net position across all currencies.

เงินกองทุนที่
ต้องดารงไว้

การเปลี่ยนการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเงินตรา

54

ต่างประเทศ ให้เป็ นการคาณวนแบบแยกสกุลเงินต่างๆ แทนการ
คานวณแบบรวมจานวนสุ ทธิของทุกสกุลเงินเข้าด้วยกัน
Alignment of local and internationally recognised credit
ratings

ความสอดคล้องของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับประเทศและ
Credit (default) risk

ในระดับที่ยอมรับในสากล

ความเสี่ ยงด้านเครดิต

Introduce credit risk charges on more intermediaries

(การผิดนัดชาระหนี้)

เริ่ มมีการกาหนดเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงตามช่องทางการจัด
จาหน่าย

58

58

Correlations between reinsurers should be considered

ควรจะมีการพิจารณาถึงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับประกันภัยต่อ

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Section

Item

Description

Page

บทที่

รายการ

รายละเอียด

หน้ า

Capital implications of insolvency to be considered in the
final credit risk charge

ผลกระทบของเงินกองทุนจากการล้มละลายจะได้รับการพิจารณาใน

59

กองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตในขั้นสุ ดท้าย
Collective
Simplification of “look-through” method for collective
investment
investment schemes
schemes and
ลดความซับซ้อน ของวิธีการ look through สาหรับการจัดการใน
structured products

การจัดการในลักษณะ

ลักษณะกองทุนรวม

กองทุนรวม และ ตรา

Considerations for treatment of repurchase agreements

สารทางการเงินที่ถูก

63

ข้อควรพิจารณาสาหรับการปฏิบตั ิต่อสัญญาซื้ อคืน
64

ออกแบบให้มี
โครงสร้างเฉพาะ
Components
of required Concentration risk
ความเสี่ ยงด้านการ
capital

Align concentration limits for asset concentration risk with
investment limits

การปรับให้มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อจากัดทีม่ ีต่อความเสี่ ยง
ส่ วนประกอบ กระจุกตัวของการลงทุน
ด้านการกระจุกตัวของการลงทุนในสิ นทรัพย์ และ ข้อจากัดในการ
ของ
ในสิ นทรัพย์
ลงทุน
เงินกองทุนที่

66

Include concentration limits on reinsurance recoveries
recognisable as assets

ต้องดารงไว้

รวมถึงขีดจากัดของส่ วนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่สามารถนับเป็ น
Reinsurance
concentration risk

ความเสี่ ยงด้านการจุกตัว
ของการประกันภัยต่อ

66

สิ นทรัพย์ได้
Current limits on the proportion of total policy liabilities
which can be recognised in the net policy liabilities should
be extended to include the domestic companies taking on
risk as reinsurance

ข้อจากัดในปัจจุบนั ที่มีต่อสัดส่ วนของหนี้สินโดยรวมซึ่ งสามารถรับรู ้

66

ในหนี้สินสุ ทธิ ควรจะขยายรวมไปถึง บริ ษทั ภายในประเทศที่รับความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการรับประกันภัยต่อ
Liquidity risk

Inclusion of liquidity risk using qualitative approaches

ความเสี่ ยวด้านสภาพ

รวมถึงความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ

คล่อง

(qualitative approach)

68
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Section

Item

Description

Page

บทที่

รายการ

รายละเอียด

หน้ า

Operational risk

ความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ

Operational risk is being considered for inclusion, but
calibration will depend on data availability

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการกาลังถูกพิจารณาให้รวมอยูใ่ นกรอบ แต่ท้ งั นี้

70

การกาหนดค่าพารามิเตอร์ จะต้องขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่สามารถหาได้

Group risk

Consideration of group risk management

ความเสี่ ยงจากภายใน

การพิจารณาการบริ หารความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ
Diversification
across risks

Allowance for diversification across risks to be analysed in
Stages 2 and 3 of this project

การกระจายความเสี่ ยง

ข้ออนุญาติเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ ยงระหว่างประเภทความเสี่ ยง

ระหว่างประเภทความ

ต่างๆ จะได้รับการวิเคราะห์ในขั้นตอน 2 และ 3 ของโครงการนี้

72

73

เสี่ ยงต่างๆ
Regulatory
disclosures

กฎระเบียบใน
การเปิ ดเผย
ข้อมูล

Frequency

Review content of monthly report requirements

ความถี่

ทบทวนเนื้อหาของข้อกาหนดการทารายงานแบบรายเดือน

77

Strengthen auditor’s role with clearer audit requirements
Audit

การตรวจสอบ

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Section 2: Regulatory balance sheet

การกากับดูแลงบแสดงฐานะการเงิน
Overview

การอธิบายโดยสรุป
2.1

An insurance company may have a range of balance sheets for various reporting purposes,
which can broadly be classified into two categories:

บริ ษทั ประกันภัยอาจมีงบแสดงสถานะทางการเงิน ที่จดั ทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เราสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภทแบบกว้างๆ ดังนี้:


Solvency / capital adequacy assessment purposes; and

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน ความความมัน่ คงทางการเงิน (Solvency) และ ความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital adequacy)


General financial reporting purposes

เพื่อวัตถุประสงค์การทารายงานทางการเงินทัว่ ไป
2.2

This section discusses the valuation of assets and liabilities for a risk-based solvency
assessment purpose, although reference is made to other reporting standards for alignment
and comparison purposes.

ในส่ วนนี้กล่าวถึงการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินเพื่อใช้ ในการประเมินการดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ ยง การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานอื่นๆ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ
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A “total balance sheet” approach is commonly adopted by regulatory regimes around the
world. The diagram below provides an overview of a typical total balance sheet approach:

2.3

วิธีการวิเคราะห์เชิง “Total balance sheet” approach ได้ถูกนามาใช้โดยทัว่ ไปในระดับสากล แผนภาพ
ด้านล่างได้อธิบายโดยภาพรวมของวิธีดงั กล่าว:
Total balance sheet approach to solvency assessment

Assessment of financial solvency

Total Available Capital


Broadly defined as
excess of assets over
liabilities



Subject to fungibility and
transferability aspects



Subject to quality criteria

Required Capital



Reflects potential
adverse change of
excess of assets over
liabilities over time.

Valuation of assets and liabilities for
solvency purposes

Source: IAIS ICP Figure 17.4
2.4

The valuation of assets and liabilities for solvency purposes may be different from valuation for
general financial reporting purposes, due to different measurement objectives. For example,
valuations of liabilities for general purpose reporting may include margins or provisions which
are not considered necessary for solvency purposes, while a solvency valuation may consider
the implications of “wind-up” scenario, while general financial reporting is typically on a “goingconcern” basis.

การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินเพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินความมัน่ คงทางการเงินอาจจะ
แตกต่างจากการประเมินสาหรับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป เนื่องจากมีวตั ถุประสงค์ในการวัดค่าที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
การประเมินมูลค่าของหนี้สินสาหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานทัว่ ไป อาจรวมถึงกาไรส่ วนเกิน หรื อจานวนที่
เผื่อเอาไว้ ซึ่ งไม่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์การประเมินความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ในขณะที่
การประเมินความมัน่ คงทางการเงินอาจจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการสิ้ นสุ ดของกิจการ ในขนะที่การ
รายงานทางการเงินโดยทัว่ ไปจะคานึงถึงหลักการดาเนินงานต่อเนื่อง

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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2.5

The current Thai RBC framework is relatively more “rules-based” than the other five
jurisdictions. This classification was determined based on the existence of relatively more
prescriptive / objective regulations in the Thai framework compared to the other
jurisdictions.

เมื่อเปรี ยบเทียบกรอบการกากับดูแลของ RBC ในประเทศไทยที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั กับหน่วยกากับดูแลของประเทศ
อื่นๆแล้วพบว่าประเทศไทยใช้กฎเกณฑ์ (rules-based) มากกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนี้เมื่อมีการ
เปรี ยบเทียบเรื่ องการจัดหมวดหมู่จะพบว่ากรอบการกากับดูแลของ RBC ในประเทศไทยตั้งบนพื้นฐานที่กาหนด
กฎระเบียบค่อนข้างมาก
2.6

To some extent, the bias towards a “rules-based” approach in Thailand may be reflective of
the current developmental stage of the Thai insurance industry, as it has only recently
transitioned to a RBC framework, and the accounting framework has not yet fully transitioned
to International Financial Reporting Standards (“IFRS”).

การที่ประเทศไทยมีการใช้กฎเกณฑ์ ค่อนข้างมาก อาจเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนการพัฒนาในปัจจุบนั ของ
ธุรกิจประกันภัยในไทยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเริ่ มใช้ RBC และแม่บทการบัญชีที่ยงั มิได้เปลี่ยนมาใช้หลักตาม
IFRS อย่างสมบูรณ์

2.7

Several life insurance companies have raised issues with the current “rules-based” approach,
in particular the prescriptiveness of the RBC regulations resulting in contradictions with group
accounting policies.

บริ ษทั ประกันชีวิตหลายบริ ษทั ได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับวิธีการ "กฎเกณฑ์" ของกรอกการกากับดูแลของ RBC ที่
ใช้อยูป่ ัจจุบนั นั้น มีความขัดแย้งกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
2.8

Some examples of issues raised by the industry in relation to the current “prescriptive”
regulations are:

ตัวอย่างบางส่ วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในปัจจุบนั คือ:


For traded equities, or debt securities registered in debt securities market, the current
bid price must be used (i.e. other measures such as “closing price” may not be used),
hence resulting in differences between accounting and RBC asset values;

สาหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้ อขาย หรื อ ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้, กฏระเบียบใน
ปัจจุบนั ระบุว่าให้จาเป็ นต้องใช้ ราคาเสนอซื้อ (bid price) และไม่สามารถใช้ราคาอื่นได้ เช่น ราคาปิ ด
(closing price) จึงส่ งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรั พย์ในเชิงบัญชีและ มูลค่าสิ นทรัพย์
ตามกรอบการกากับดูแลของ RBC


The valuation of policy loans must be performed using a discounted cash flow method
that is prescribed by the OIC, which causes excessive work for insurers;

การประเมินมูลค่าเงินให้กยู ้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน (policy loan) โดยการใช้วิธีคิดลด
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กระแสเงินสดที่กาหนดโดยสานักงาน คปภ. นั้นทาให้บริ ษทั ประกันภัยต่างๆ ต้องใช้เวลาในการทางาน
มากขึ้น
2.9

These issues, and other items, will be discussed in the remainder of this section, as well as in
the section titled “Valuation of Liabilities”.

ปัญหาเหล่านี้และรายการอื่นๆ จะถูกกล่าวถึงในส่ วนที่เหลือของบทนี้ และในบทการประเมินมูลค่าของหนี้สิน
2.10

The topics covered in this section are:

หัวข้อที่ครอบคลุมในส่ วนนี้ ได้แก่


Consistency between asset and liability valuation; and

ความสอดคล้องกันระหว่างการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สิน และ


Alignment with other reporting standards

การปรับแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานอื่น ๆ
Consistency between asset and liability valuation

ความสอดคล้ องกันระหว่ างการประเมินมูลค่ าสิ นทรัพย์ และหนี้สิน
2.11

The “available capital” for solvency assessment purposes is usually defined as the excess of
assets over liabilities; as such, the valuation of assets and liabilities needs to be consistent to
achieve comparability.

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความมัน่ คงทางการเงิน (solvency
assessment) โดยทัว่ ไปแล้วหมายถึง สิ นทรัพย์ที่เป็ นส่ วนเกินจากหนี้สิน ดังนั้นการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์

และหนี้สินควรต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อที่จะสามารถนามาเปรี ยบเทียบกันได้
Proposals – Consistency between asset and liability valuation

ข้ อเสนอ – ความสอดคล้ องกันระหว่างการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
2.12

The proposals regarding modifications to the liability valuation are discussed in detail in
Section 3.

ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการประเมินมูลค่าหนี้สินจะถูกกล่าวถึงใน Section 3
2.13

The proposals in relation to the asset valuation are generally to move to a more “principlesbased” fair value approach for the valuation assets. This may include changes to the RBC
asset valuation regulations such as:

ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์มกั จะเป็ นไปในแนวทางของ “หลักการ (principles-
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based)” การประเมินมูลค่ ายุติธรรม (fair value approach) ซึ่ งอาจจะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
RBC ในด้านการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ เช่น


Reducing “prescriptive” regulations, and issuing clearer guidance notes regarding
asset valuations instead, where insurers will have the option to adopt internal
accounting policies as long as these accounting policies satisfy the principles of the
RBC asset valuation, which will include guidelines from the ICP standards, such as
“reliable, decision useful and transparent”;

การลดกฎระเบียบที่กาหนดไว้ และจัดทาคาแนะนาที่มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
สิ นทรัพย์แทน ซึ่ งบริ ษทั ประกันภัยจะสามารถเลือกใช้นโยบายการบัญชีภายใน (internal accounting
policies) ตราบเท่าที่นโยบายการบัญชีเหล่านั้นตอบสนองหลักการของการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ของ
RBC ซึ่ งจะรวมถึงแนวทางจากมาตรฐาน ICP เช่น มีความน่ าเชื่อถือ (reliable) ประโยชน์ จากการ

ตัดสิ นใจ (Decision useful) และ ความโปร่ งใส (Transparent)
2.14

An objective of moving to a more “principles-based” approach is to avoid prescriptive
requirements that are inconsistent with fair values determined for other purposes, in particular
with fair values determined for general purpose reporting purposes. In defining more
“principles-based” asset valuation regulations, consideration will be given to the development
of IFRS in Thailand.

วัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนสู่ หลัก

“principles-based” approach นั้นก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง กฎระเบียบที่

ได้ถูกกาหนดไว้ ทีอ่ าจมีความไม่สอดคล้องกับหลักมูลค่ายุติธรรมในการทารายงานสาหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับมูลค่ายุติธรรมที่ถูกใช้ในรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป ในการกาหนดระเบียบวิธีสาหรับ
การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ในเชิง principles-based จะมีการพิจารณาถึงการพัฒนาของ IFRS ในประเทศไทย
ด้วย
2.15

Details of the changes to the RBC asset valuation regulations will be refined in Stages 2 and
3 of this project, as we obtain greater clarity regarding the materiality of various asset classes
and the current asset valuation methodology, based on the information provided by the
industry via the data request lists in Stage 1.

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับด้านการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ของ RBC จะได้ รับการขัดเกลาให้ ดีขึ้น
ในขั้นที่ 2 และ 3 ของโครงการนี้ ซึ่ งจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากภาคธุรกิจในระยะที่ 1 และได้ทาความ
เข้าใจถึงความมีสาระสาคัญ (Materiality) ของสิ นทรัพย์ในหมวดต่างๆ และวิธีการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ใน
ปัจจุบนั
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Alignment with other reporting standards

ความเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ
2.16

Some insurers have highlighted issues arising from inconsistencies between the current RBC
framework and the Thai accounting standards.

บริ ษทั ประกันภัยบางบริ ษทั ได้เน้นให้เห็นถึงประเด็นต่างที่เกิดขึ้นจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างกรอบการ
กากับดูแลของ RBC ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั กับมาตรฐานการบัญชีไทย
2.17

As briefly discussed in paragraph 2.4, the valuation of assets and liabilities for solvency
assessment purposes may differ from general financial reporting purposes due to different
reporting objectives.

ดังที่ได้กล่าวถึง ในย่อหน้าที่ 2.4 การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดความ
มัน่ คงทางการเงิน (solvency assessment) อาจมีความแตกต่างจากการนาเสนอรายงานเพื่อวัตถุประสงค์
โดยทัว่ ไป เนื่องจากมีวตั ถุประสงค์ของการนาเสนอรายงานที่แตกต่างกัน
Proposals – Alignment with other reporting standards

ข้ อเสนอ – ความเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ
2.18

We understand that the development and market testing of IFRS is currently being undertaken
in Thailand. To the extent possible, given the on-going development of IFRS, consideration will
be given to the alignment of the RBC asset and liability regulations with IFRS.

ทางเราเข้าใจกันว่าประเทศไทยอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาและการทา market testing ของ IFRS ทางเราจะติดตาม
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ IFRS และนามาพิจารณาเพื่อกาหนดการประเมิณมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินของ
RBC ให้มีสอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ IFRS

2.19

We note that a number of insurers are required to comply with Basel III reporting requirements,
as a result of being owned by a bank, and consideration will also be given to the valuation of
assets specified under Basel III, which we understand is compliant with IFRS.

เราทราบดีว่ามีบริ ษทั ประกันภัยหลายแห่งจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ Basel III ซึ่ งเป็ นผลมาจากการมีบริ ษทั แม่เป็ น
ธนาคาร ทางเราจะพิจารณาการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มีการระบุไว้ภายใต้ Basel III ควบคู่ไปด้วย (ซึ่ ง
ทางเราเข้าใจว่าเป็ นไปตามระเบียบของIFRS)
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Section 3: Valuation of liabilities

การประเมินมูลค่าของหนี้สิน
Overview

การอธิบายโดยสรุป
3.1

Liabilities for insurance companies can be classified in two broad categories:

ภาระหนี้สินสาหรับบริ ษทั ประกันภัยสามารถแบ่งได้เป็ นสองประเภทใหญ่ได้ดงั นี้ :


Insurance liabilities; and

ภาระหนี้สินที่ได้มาจากการรับประกันภัย และ


Non-insurance liabilities.

ภาระหนี้สินที่มิได้มาจากการรับประกันภัย
3.2

This section primarily discusses various aspects relating to the valuation of life insurance
liabilities for solvency assessment purposes, but also includes a brief sub-section on the
valuation of non-insurance liabilities.

ในบทนี้กล่าวถึงลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าของหนี้สินที่ได้มากจากรับประกันชีวิตเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประเมินฐานะความมั่นคงทางการเงิน (solvency assessment) และยังรวมถึงส่ วนย่อยที่
กล่าวเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าภาระหนี้สินที่มิได้มาจากการรับประกันภัย
3.3

The topics covered in this section are:

หัวข้อต่างๆที่ถูกล่าวถึงในบทนี้


Non-insurance liabilities;

ภาระหนี้สินที่มิได้มาจากการรับประกันภัย


Insurance liabilities

ภาระหนี้สินที่มาจากการรับประกันภัย


Contract recognition and boundaries;

สัญญาที่ได้รับการยอมรับและขอบเขตของสัญญา


Risk mitigation; and

การบรรเทาความเสี่ ยง และ
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Valuation of long-term liabilities.

การประเมินมูลค่าของหนี้สินระยะสั้น
Non-insurance liabilities

ภาระหนี้สินที่มิได้ มาจากการรับประกันภัย
3.4

Under the current RBC framework, liabilities that are not classified as “insurance liabilities” are
to be valued in accordance with generally accepted accounting standards, with a number of
exceptions including:

ภายใต้กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั หนี้สินที่ไม่ได้ถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มหนี้สินที่ได้มาจากการ
รับประกันภัย จะถูกประเมินมูลค่าตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไป (generally accepted accounting
standards) แต่มีขอ้ ยกเว้นบางประการ:


Exclusion of commissions associated with premium receivables;

การแยกค่าบาเหน็จนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยรับ


“Liabilities arising from securities lending business when the company is the lender
shall not be valued as the company’s liability”; and

หนี้สินที่เกิดขึ้นจากธุรกิจให้ยมื หลักทรัพย์ เมื่อบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้กู ้ จะต้องไม่ถูกนับเป็ นภาระหนี้สินของ
บริ ษทั และ


Deferred tax liabilities.

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
Relevant ICPs – Non-insurance liabilities
ICPs ที่เกีย
่ วข้ อง – ภาระหนี้สินที่มไิ ด้ มาจากการรับประกันภัย

ICP

Description
To the extent that financial reporting standards, including IFRS, are consistent with the
standards in this ICP, valuations that are in accordance with those financial reporting
standards may be regarded as compliant with this ICP.

14.0.3

14.0.4

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (รวมถึงมาตรฐาน IFRS) มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้ การประเมินมูลค่าที่ใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้จดั ทาตาม
มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้
The context and purpose of the valuation of assets or liabilities of an insurer are key factors
in determining the values that should be placed on them. This ICP considers the valuation
requirements that should be met for the purpose of the solvency assessment of insurers
within the context of IAIS risk-based solvency requirements that reflect a total balance
sheet approach on an economic basis and address all reasonably foreseeable and relevant
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ICP

Description
risks. An economic basis may include amortised cost valuations and market-consistent
valuations that comply with this ICP.

เนื้อหาและจุดประสงค์ของการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ประกันภัยเป็ นปัจจัยสาคัญในการ
กาหนดมูลค่าที่ควรจะเป็ น มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับนี้มีการพิจารณาถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการประเมินมูลค่า ซึ่ งควรมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมินค่ าของบริษัทใน
บริบทของกฎระเบียบข้ อบังคับความมั่นคงทางการเงิน ตามระดับความเสี่ ยงของสมาคมผูค้ วบคุมธุรกิจ
ประกันภัยนานาชาติ ซึ่ งจะสะท้อนวิธี Total balance sheet approach โดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์
และควรพิจารณาความเสี่ ยงที่สาคัญทั้งหมด วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ อาจหมายรวมถึงการประเมินมูลค่าแบบ
ต้นทุนตัดจาหน่าย (amortised cost valuation) และ การประเมินมูลค่าแบบ market-consistent
valuation (MCV)
Proposals – Non-insurance liabilities

ข้ อเสนอ – ภาระหนี้สินที่มิได้ มาจากการรับประกันภัย
3.5

The following changes to the valuation of non-insurance liabilities are proposed:

รายการต่อไปนี้คือข้อเสนอเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนการประเมินมูลค่าของหนี้สินที่มิได้มาจากการรับประกันภัย:


Adjustments that do not relate to the valuation of the liability, but instead, relate to
admissibility for capital quality assessment purposes (e.g. exclusion of commissions
due) should not be considered within the valuation of liabilities. These should be
considered within the “Deductions from available capital” instead;

การปรับเปลี่ยนต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าของหนี้สิน แต่ไปเกี่ยวข้องกับการประเมินว่า
สิ นทรัพย์น้ นั มีคุณสมบัติเพียงพอหรื อไม่ที่จะนับเป็ นเงินกองทุน (ยกตัวอย่างเช่น การแยกค่าบาเหน็จนาย
หน้าที่ครบกาหนดจ่ายออกไป) ไม่ควรจะถูกพิจารณารวมอยูใ่ นการประเมินมูลค่าของหนี้สิน และควร
ได้รับการพิจารณาภายในรายการหักจากเงินกองทุนแทน


The valuation of non-insurance liabilities should only be adjusted where liabilities need
to be restated to fair values, for e.g. deferred tax liabilities, pension liabilities.

การประเมินมูลค่าภาระหนี้สินที่มิได้มาจากการรับประกันภัย ควรถูกปรับเปลี่ยนก็ต่อเมื่อหนี้สินดังกล่าว
จาเป็ นต้องถูกปรับย้อนหลัง (reinstate) เพื่อให้ตรงกับมูลค่ายุติธรรม (fair value) เช่น หนี้สินภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี (deferred tax liabilities) และ ภาระการจ่ายบานาญ (pension liabilities) เป็ นต้น
3.6

The adjustments to “deductions from available capital” are discussed in more detail in 0.
Examples will be provided for market testing.

รายละเอียดของการปรับเปลี่ยนสาหรับ “รายการหักจากเงินกองทุน” มีการระบุไว้ใน 0 และจะมีการนาเสนอ
ตัวอย่างในช่วงการทดสอบภาคธุรกิจ
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A practical implementation of restating non-insurance liabilities to fair values will be assessed
in Stages 2 and 3 of this project, and industry feedback will be taken into account.

การปรับย้อนหลัง (reinstate) ของหนี้สินที่มิได้มาจากการรับประกันภัยให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะมีการนาประเมิน
ในขั้นที่ 2 และ 3 ของโครงการนี้ รวมทั้งจะมีการพิจารณาข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ
3.8

Alignment with the introduction of IFRS will be taken into consideration as well.

ความสอดคล้องกับ IFRS ก็จะถูกนามาพิจารณาเช่นกัน
Insurance liabilities

ภาระหนี้สินจากการรับประกันภัย
3.9

In Thailand, reserves on the regulatory balance sheets are projected on a “fair value” basis
with a margin over the current estimate (“MOCE”), i.e. at a 75% sufficiency level. This is
currently achieved by applying class specific prescribed factors to the best estimate liabilities
for each product class. There is no explicit consideration for any diversification between
classes other than that already intrinsic in the uplift parameters.

การคานวณเงินสารองประกันภัยที่ใช้ในการกากับดูแลงบแสดงฐานะการเงินในประเทศไทยนั้นเป็ นการประมาณ
การโดยใช้ “มูลค่ายุติธรรม (fair value)” ซึ่ งเป็ นการประเมินมูลค่าของค่าเผื่อที่เกินกว่าค่าประมาณที่คานวณได้
(margin over the current estimate (“MOCE”)) เช่น ใช้ค่า ณ ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 75 สาหรับ
การกาหนดค่าประมาณที่ดีที่สุดของแต่ละประเภทธุรกิจ แต่ยงั มิได้มีการพิจารณาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการกระจาย
ความเสี่ ยงระหว่างประเภทของธุรกิจ นอกเหนือจากส่วนที่ได้มีอยูแ่ ล้วในค่าพารามิเตอร์
3.10

The policy liabilities are split between claims and premium liabilities. Claims liability reserves
are set up for events in the past which affect already written policies; premium liabilities are set
up for claims in the future which are projected to affect the remaining exposure of already
written policies.

เงินสารองจากการรับประกันภัยนั้นมีการแบ่งแยกออกเป็ นเงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทน (claims liability)
และ เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัย (premium liability) ซึ่ งเงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทนนั้นเป็ นการตั้ง
สารองสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ในขณะที่เงินสารอง
สาหรับเบี้ยประกันภัยนั้นเป็ นการตั้งสารองสาหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการประมาณการ
ความเสี่ ยงที่เหลืออยูจ่ ากกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
3.11

Other considerations, such as claims handling expenses (“CHE”), are included based on
actuarial judgement. Reinsurance is allowed for within the calculation of the reserves at the
signing actuary’s discretion. Earning methodologies for premium and reinsurance recoveries
are specified for some travel insurance and freedom insurance; otherwise standard techniques
are utilised.

การพิจารณาในด้านอื่นๆ อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน ( claims handling expenses
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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(“CHE”)) ที่รวมอยูน่ ้ นั มักขึ้นกับดุลยพินิจของนักคณิ ตศาสตร์ การประกันภัยต่อนั้นอนุญาตให้มีการคานวณเงิน
สารองภายใต้ดุลยพินิจของนักคณิ ตศาสตร์ มีการกาหนดวิธีการคานวณเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้และเงินเรี ยก
คืนจากการประกันภัยต่อสาหรับการประกันภัยการเดินทาวและการประกันอิสรภาพ การประกันภัยในแบบอื่นๆให้
ใช้การคานวณแบบมาตรฐาน
Proposals – Insurance liabilities

ข้ อเสนอ – ภาระหนี้สินจากการรับประกันภัย
3.12

The following changes to the valuation of non-life insurance liabilities are proposed:

ทางเราขอเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนในการประเมินมูลค่าภาระหนี้สินจากการรับประกันวินาศภัยดังนี้:


Maintain reserves at fair value but have these fair value reserves set by the company
based on international actuarial standards, rather than through the OIC prescribed
factors. This would include the recognition of diversification effects when justifiable /
appropriate.

ทางเราขอเสนอให้ทางสานักงาน คปภ. ใช้การวัดมูลค่ายุติธรรมในการคานวณเงินสารองประกันภัยดัง่ เดิม
แต่ควรมีการปรับเปลี่ยนให้บริ ษทั ใช้วิธีการคานวณให้เป็ นไปตามหลักมาตรฐานสากลของนัก
คณิ ตศาสตร์ แทนการกาหนดปัจจัยในการคานวณโดยสานักงาน คปภ. และอาจรวมถึงการคานึงถึงการ
กระจายความเสี่ ยงโดยใช้เหตุผล/ความเหมาะสม


Reserves should be the greater of the best estimate and the 75% sufficiency reserve,
to ensure that positively skewed reserves are not under-reserved.

เงินสารองประกันภัยนั้นควรเป็ นมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างการคานวณเงินสารองจากการประกันภัยจาก
ค่าประมาณการที่ดีที่สุด กับ ค่า ณ ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 75 เพื่อความมัน่ ใจว่าเงินสารอง
นั้นเพียงพอ (เงินสารองที่เบ้ลาดไปทางขวานั้นมิได้มีค่าต่าเกินกว่าที่ควร)


The premium liability should continue to be the maximum of the net unearned premium
reserve net of deferred acquisition costs and the fair value unexpired risk reserve.
premium liability ควรจะเป็ นค่าสู งสุ ดระหว่างเบี้ยประกันภัยส่วนที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้หลังหัก

ประกันภัยต่อและเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายรอตัดบัญชี กับมูลค่ายุติธรรม ของเงิน
สารองสาหรับความเสี่ ยงที่ยงั ไม่หมดอายุ


Include allowance for explicit discounting (at the company’s discretion). This might be
allowed based on conditions such as “average expected period to final settlement is
greater than five years”. The discount rates should be consistent with the discount
rates used for long-term liabilities, as discussed in the Life technical paper.

มีการรวมค่าเผื่อสาหรับกาหนดการคิดลด (Explicit discounting) (โดยการใช้ดุลยพินิจของบริ ษทั ) ใน
การคานวณเงินสารองประกันภัย ซึ่ งจะอนุญาตให้ใช้เมื่อผ่านเงื่อนไขที่กาหนด เช่น หากระยะเวลาเฉลี่ยที่
ใช้จากวันที่มีการรายงานการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจนกระทัง่ วันที่มีการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนนั้นมี
ระยะเวลามากกว่า 5 ปี และอัตรา discount rate ที่ใช้ควรมีความสอกคล้องกับอัตรา discount rate ที่
ใช้ในภาระหนี้สินระยะยาว (มีการกล่าวไว้ในรายงาน Technical Paper – ภาคธุรกิจประกันชีวิต )
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Considerations and justifications for proposals – Insurance liabilities

การเปรียบเทียบกับหน่ วยงานการกากับดูแลของประเทศอืน่ ๆ – ภาระหนี้สินจากการรับประกันภัย
3.13

Whilst there are varying levels of regulatory reserve sufficiency across the different
jurisdictions, all but Thailand are without prescriptive rules which must be adhered to in order
to satisfy the respective regulators’ legislations.

ระดับเงินสารองประกันภัยที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลต่างๆนั้นมีการกาหนดที่แตกต่างกัน แต่ในประเทศ
ไทยมีการกาหนดเกณฑ์ของระดับเงินสารองที่ตอ้ งทาตามเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3.14

Although it is unlikely that there is any capital regime which is completely free of prescribed
rules which need to be adhered to, the majority of the regimes reviewed in this paper are
principles based. The ability to set reserves at a level which is considered to be specific to the
underlying risk profile of the company is considered best practice, since it is unlikely that there
is a “one size fits all’ approach which can deal with complexities and diversities present in any
market. The underlying concept generally followed is that the reserves should be set in a
manner which is consistent with the underlying risks of the liabilities which they are covering.

ถึงแม้ว่าจะไม่มีกรอบกากับของเงินกองทุนใด ๆที่ปราศจากกฎข้อกาหนดเลย ระบอบกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ที่เราได้
อ้างอิงถึงในรายงานนี้น้ นั เป็ นหลักการที่อยูบ่ นพื้นฐานแบบ

principle based ความสามารถในการตั้งเงินสารอง

ให้เหมาะสมและตรงกับความเสี่ ยงที่มีน้ นั ถือว่าเป็ นวิธีที่ดีที่สุดเพราะไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งในที่สามารถตอบโจทย์ถึง
การจัดการกับความซับซ้อนและความหลากหลายที่มีอยูไ่ ด้ท้ งั หมด แนวคิดพื้นฐานโดยทัว่ ไปแล้วนั้น บริ ษทั
คานวณเงินสารองให้สอดคลองกับความเสี่ ยงภัยจากแบบประกันภัยที่บริ ษทั ให้ความคุม้ ครองอยู่
3.15

Allowing companies to judge their own fair value reserves can help promote them to be more
aware of their own risk profile and thereby induce greater risk awareness within the market.
Since companies already estimate their best estimate reserves based on actuarial techniques,
the additional complexities borne from further projecting the fair value reserve should not
constitute additional onerous demands on the market.

การอนุญาตให้บริ ษทั สามารถตัดสิ นใจในการคานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินสารองประกันภัยเพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
ให้บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงของบริ ษทั และเพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยตระหนักถึงความเสี่ ยงนี้มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากทางบริ ษทั ต่างๆได้มีการประมาณการเงินสารองโดยการใช้วิธีการประมาณการที่ดีที่สุดจากการใช้เทคนิค
ด้านคณิ ตศาสตร์ ไว้อยูแ่ ล้ว ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นจากการคานวณเงินสารองมูลค่ายุติธรรมไม่น่าจะเป็ นภาระที่มาก
เกินไป
3.16

Discounting is not currently allowed in the current Thai RBC regime for non-life insurance
liabilities although this currently has a minimal effect due to the short tailed nature of most nonlife business classes in Thailand. However, discounting could help to promote diversification,
by providing companies with incentives to write longer tailed classes of business to benefit
from the increased level of investment income and therefore profits.

วิธีการ discounting นั้นยังไม่มีการให้ใช้ได้ในการกากับดูแลของ RBC ในปัจจุบนั แต่กม็ ิได้ส่งผลอย่างเป็ น
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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สาระสาคัญต่อจานวนภาระหนี้สินในการประกันวินาศภัยเนื่องจากลักษณะธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นเป็ นแบบระยะ
สั้น (short tailed) แต่หากถ้ามีการอนุญาตให้ใช้วิธีน้ ีจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการกระจายความเสี่ ยงมากขึ้นโดย
บริ ษทั จะออกกรมธรรม์ในรู ปแบบที่เป็ นระยะยาว (long-tailed) มากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้มีรายได้จากเงินลงทุน
ที่มากขึ้นและเกิดผลกาไรที่มากขึ้นอีกด้วย
Contract recognition and boundaries

สั ญญาที่ได้ รับการยอมรับและขอบเขต
3.17

The recognition of insurance contracts is a key consideration in the valuation of insurance
liabilities. Another key consideration is the clear definition of boundaries, i.e. a clear definition
of the items that should be included or excluded in the valuation. The current Thai RBC
framework does not define specifically how insurance contracts are to be recognised and
derecognised.

การยอมรับของสัญญาประกันภัยนั้นเป็ นหลักสาคัญในการพิจารณาการประเมินมูลค่าของหนี้สินจากการรับ
ประกันภัย หลักสาคัญอื่นๆที่ใช้ในการพิจารณา คือ มีขอบเขตของคานิยามที่ชดั เจน เช่น คานิยามในแต่ละรายการ
ควรระบุให้ชดั เจนถึงสิ่ งใดบ้างที่ควรรวมหรื อไม่รวมในการประเมินมูลค่า กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่มีผล
บังคับใช้ในประเทศไทยอยูใ่ นปัจจุบนั นั้นมิได้นิยามอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยนั้นจะมีการ
ยอมรับ หรื อ ไม่ยอมรับอย่างไรบ้าง
Relevant ICPs – Contract recognition and boundaries
ICPs ที่เกีย
่ วข้ อง – สัญญาที่ได้ รับการยอมรับและขอบเขต

ICP

Description
Recognition of insurance contracts as part of the valuation of technical provisions is a
significant issue for insurers and supervisors. There are two key possible points of
recognition – on entering into a binding contract (the bound date) and the inception date of
the contract. In principle, the bound date is the date at which an economic obligation
arises. However, in practice, these dates are only likely to be significantly different for
certain classes of non-life insurance.

14.1.2

14.8.3

การพิจารณาสั ญญาการประกันภัยในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าของค่าเผื่อทางเทคนิคเป็ นประเด็นที่
สาคัญสาหรับบริ ษทั ประกันภัยและหน่วยงานกากับ ซึ่ งมีประเด็นสาคัญที่ควรได้รับการพิจารณา 2 ประเด็น
ได้แก่ การเข้าร่ วมสัญญาที่ผูกพัน (binding contract) และวันเริ่ มต้นของสัญญา (inception date) โดย
หลักการแล้ว วันที่สัญญาผูกมัด (bound date) จะเป็ นวันที่ภาระผูกพันทางเศรษฐศาสตร์ เกิดขึ้น อย่างไรก็
ตาม ในทางปฏิบตั ิแล้ว วันที่ดงั กล่าวอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทการประกันภัยก็ได้
To give clarity as to what constitutes an insurance contract for solvency purposes the
supervisory regime should specify the boundaries for insurance contracts which define
the relevant cash flows to be included in determining the current estimate. The insurance
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Description
23

contracts are subject to the following boundary constraints, if they exist :


contractual termination as extended by any unilateral option available to the
policyholder, or



the insurer having a unilateral right to cancel or freely re-underwrite the policy, or



both the insurer and policyholder being jointly involved in making a bilateral
decision regarding continuation of the policy.

23

For certain types of long-duration life policy with an indefinite term, these would be evaluated through the
potential life of the policyholder, allowing for lapse or surrender in the probabilities attached to each cash flow.

ระบบการกากับควรมีการอธิบายขอบเขตสาหรับสั ญญาประกันภัย ซึ่ งกาหนดกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องให้
รวมถึงในการพิจารณาค่าประมาณที่คานวณได้ สัญญาประกันภัยต้องมีการพิจารณาขอบเขตข้อจากัด (หากมีอยู่
23
) ดังต่อไปนี้


การสิ้ นสุ ดของสัญญาประกันภัยเป็ นทางเลือกของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฝ่ ายเดียวหรื อไม่



บริ ษทั มีสิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์โดยอิสระเพียงฝ่ ายเดียวหรื อไม่

ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยและบริ ษทั มีสิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ท้ งั คู่
23

สาหรับกรมธรรม์ประกนั ชีวิตทีม่ ีความคุม้ ครองเป็ นระยะเวลายาวและมีระยะเวลาของความคุม้ ครองแบบไม่มี กาหนดบางประเภท อาจมีการประเมิน

กระแสเงินสดตลอดชีพของผูเ้ อาประกนั ชีวิตโดยมีการคานึงถึงสมมติฐานเกีย่ วกบั อัตราการขาดอายุของกรมธรรม์ประกนั ภัย หรื อ อัตราการขอเวนคืนของ
กรมธรรม์เอาประกนั ภัยด้วย

Proposals – Contract recognition and boundaries

ข้ อเสนอ – การยอมรับและขอบเขตของสัญญา
3.18

Propose to set out clear definitions in the RBC framework concerning the recognition and
derecognition of insurance contracts, and clearer boundaries for valuation purposes. An initial
set of proposed definitions are outlined below:

ทางเราขอเสนอให้มีการกาหนดคานิยามในกรอบการกากับดูแล RBC ให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับการ
พิจารณาสัญญาการประกันภัย และ การกาหนดขอบเขตสาหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่า ข้อเสนอใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับการกาหนดคานิยามอย่างคร่ าวๆ มีดงั นี้:




Recognition:

Inception date of contract.

การยอมรับ:

วันเริ่ มต้นของสัญญา

Derecognition: When all obligations specified in the insurance contract are
discharged, cancelled or expired.

การไม่ ยอมรับ:
หรื อ ยุติแล้ว

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

หากภาระผูกพันที่มีการระบุไว้ในสัญญาประกันภัยทั้งหมดนั้นได้มีการชาระ ยกเลิก

STAGE 1 INITIAL ASSESSMENT

26



Boundaries:

These boundaries are to be defined based on the following ICPs

ขอบเขต: ขอบเขตเหล่านี้ถูกกาหนดขึ้นจาก ICPs ดังต่อไปนี้
ICP

Description
The first boundary constraint excludes new business arising from the “rolling-over” of the
existing contract, except where such “roll-over” is due to the exercising of an explicit
option available to the policyholder under the current contract.

14.8.4

กระแสเงินสดตามสัญญาประกันภัยที่เกิดจากทางเลือกการรับผลประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อยืด
ระยะเวลาการสิ้ นสุ ดของสัญญาประกันภัยควรได้รับการพิจารณา ยกเว้ นธุรกิจเกิดใหม่ ที่เกิดจากการ rolling
over ของสัญญาประกันภัยเป็ นการใช้ ทางเลือกที่มีอยู่ของผู้ถือกรมธรรม์ ประกัน ภัยภายใต้ สัญญาประกันภัย
ค่าประมาณที่ใช้ควรพิจารณาอัตราการใช้สิทธิทางเลือกที่คาดหวัง ขอบเขตของข้อจากัดนี้จะยกเว้นเบี้ย
ประกันภัยสมทบเพิ่มเติมโดยสมัครใจ สาหรับสัญญาประกันภัยที่ผูเ้ อาประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนการชาระ
เบี้ยประกันภัยได้ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์ แซลไลฟ์ เป็ นต้น กระแสเงินสดของกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวควรพิจารณาส่วนสมทบเพิม่ เติมโดยสมัครใจด้วย ค่าประมาณที่คานวณได้ควรสะท้อนระดับ
และอัตราการจ่ายเงินของส่ วนสมทบเพิ่มเติมที่คาดหวังไว้
The second boundary constraint clarifies that future cash flows arising from events beyond
the point where the insurer can unilaterally cancel the contract – for example, by reunderwriting – are not included in the valuation.

14.8.5

ขอบเขตของข้อจากัดอาจมีการอธิบายถึงกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกินกว่าจุดที่ บริษัท
สามารถบอกเลิกสัญญาได้เพียงฝ่ ายเดียว เช่น การพิจารณารับประกันภัยใหม่ไม่ ได้ รวมอยูใ่ นการประเมินมูลค่า
เป็ นต้น
The third boundary constraint clarifies that even if the policyholder has an option to
continue or increase the contract, if it requires the insurer’s consent then cash flows
arising from events beyond that point should not be included for valuation purposes,
whereas the impact of new business might be considered in capital requirements or capital
resources by the solvency regime.

14.8.6

3.19

แม้ว่าผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยมีทางเลือกที่จะให้สัญญาดาเนินต่อหรื อเพิ่มสัญญาประกันภัยก็ต่อเมื่อได้ รับการ
ยินยอมจากบริษัท กระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกินกว่าจุดนี้ไม่ควรรวมในการประเมินมูลค่า
ในขณะที่ผลกระทบของธุรกิจใหม่อาจได้รับการพิจารณาเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้ตามกฎหมายหรื อทรัพยากร
เงินทุนตามระบบความมัน่ คงทางการเงิน
The above definitions are for discussion purposes and will be refined in later stages of this
project. The definitions adopted under IFRS will also be taken into consideration.

คานิยามด้านบนนี้ใช้สาหรับการพิจารณาและอาจมีการปรับเปลี่ยนในขั้นอื่นของโครงการนี้
3.20

For clarity, the definition of boundary constraints will be used to classify “short-term” and “longterm” contracts. For example, if a product has a “short” policy term of 1 year, but meets the first
boundary constraint above (ICP 14.8.4), where the policyholder has an explicit option to
extend the contract, then the contract can be classified as a “long-term” contract, i.e. renewals
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of the contract will be considered.

เพื่อความชัดเจนยิง่ ขึ้นในการจาแนกสัญญา "ระยะสั้น" และ "ระยะยาว" อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หากกรมธรรม์มี
ระยะเวลาความคุม้ ครอง 12 เดือน และเป็ นไปตามคานิยามของขอบเขตสาหรับสัญญาประกันภัยที่มีการกล่าวไว้ใน
ICPs 14.8.4 โดยที่ผถ
ู ้ ือกรมธรรม์สามารถยืดระยะเวลาการสิ้ นสุ ดของสัญญาประกันภัย หรื อต่ออายุสัญญา สัญญา

นั้นอาจถูกจัดให้เป็ น “สัญญาระยะยาว”
3.21

The exact wording of the boundary constraints will be carefully refined following discussions
with the industry.

คานิยามของขอบเขตสาหรับสัญญาประกันภัยที่กล่าวไว้น้ นั จะถูกปรับปรุ งให้ชดั เจนขึ้นหลังจากที่ได้มีการปรึ กษา
กับภาคธุรกิจ
Risk mitigation

การลดความเสี่ ยง
3.22

Risk mitigation for insurance companies may exist in many forms, for example:

การลดความเสี่ ยงให้กบั บริ ษทั ประกันภัยมีอยูใ่ นหลายรู ปแบบ เช่น


Proportional reinsurance;

การประกันภัยต่อแบบตามสัดส่ วน


Non-proportional reinsurance;

การประกันภัยต่อแบบไม่กาหนดสัดส่ วน


Financial reinsurance;

สัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน


Hedging using derivatives and structured products;

การป้ องกันความเสี่ ยงโดยการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ และ ตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้าง
เฉพาะ


Product strategy (using opposing risks to offset)

ใช้กลยุทธ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่อให้ความเสี่ ยงต่างๆนั้นหักล้างกันเอง
3.23

We have requested companies to provide us with qualitative information on current risk
mitigation techniques used, for us to assess how various forms of risk mitigation might be
better allowed for in the RBC framework, and this will be assessed in greater detail in Stage 2
of this project.

จากการทางเราได้ขอให้บริ ษทั ต่างๆให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเทคนิคการลดความเสี่ ยงที่บริ ษทั ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ทางเราจะ
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นามาใช้ในศึกษาเพื่อประเมินถึงการบรรเทาความเสี่ ยงในรู ปแบบต่างๆที่ควรมีการกาหนดขึ้นสาหรับกรอบกากับ
ดูแลของ RBC รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินในส่วนนี้นามาพิจารณาในขั้นที่ 2 ของโครงการนี้
3.24

In this Stage 1 paper, we outline some initial proposals for risk mitigation allowance, based
on our observations of common risk mitigation techniques used in the Thai market.

ในขั้นที่ 1 นี้ทางเราขอเสนอร่ างเบื้องต้นสาหรับการตั้งค่าเผื่อการลดความเสี่ ยง (risk mitigation allowance) บน
พื้นฐานของการสังเกตการณ์ สาหรับเทคนิคการลดความเสี่ ยงที่ใช้อยูท่ วั่ ไปในประเทศไทย
Proposals – Risk mitigation

ข้ อเสนอ – การลดความเสี่ยง
3.25

The following changes to the framework to reflect some allowance for risk mitigation
techniques are proposed:

การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ถูกเสนอขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการยอบรับของ เทคนิคการลดความเสี่ ยง:


Reflection of derivative hedge positions in interest risk charges (discussed in Section
6); and

การสะท้อนให้เห็นถึงการป้ องกันความเสี่ ยงโดยการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ (derivative hedge positions)
ในเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (รายละเอียดอยูใ่ น Section 6) และ
3.26

Further proposals may be assessed after information is provided by the industry when Stage 2
commences.

อาจมีขอ้ เสนอเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลจากภาคธุรกิจในขั้นที่ 2
Valuation of long-term liabilities

การประเมินมูลค่ าภาระหนี้สินของการประกันภัยระยะยาว
3.27

Under the current RBC framework, the valuation of Personal Accident and Health long-term
contracts which are similar to life insurance such as standalone critical illness or long-term
care follows the valuation of the life insurance long-term liabilities. For multi-year policies which
are not related to Personal Accident and Health business which are related to property and
casualty business, these policies follows the valuation of non-life insurance liabilities. This is to
ensure consistency between Life and Non-life companies.

ในปัจจุบนั นั้น การประเมินภาระหนี้สินของสัญญาประกันภัยระยะยาว (เช่น การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
และการประกันสุ ขภาพ) ซึ่ งคล้ายกับ สัญญาของการประกันชีวิต เช่น

critical Illness

หรื อ long-term care

ควรจะใช้การประเมินมูลค่าแบบเดียวกันกับภาระหนี้สินของสัญญาระยะยาวของการประกันชีวิต สาหรับ
กรมธรรม์แบบหลายปี ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุ ขภาพแต่เกี่ยวข้อง
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กับธุรกิจประกันภัยทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าของกรมธรรม์เหล่านี้ให้ใช้วิธีเดียวกันกับแบบที่ใช้ในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างธุรกิจประกันชีวิตกับธุรกิจประกันวินาศภัย
3.28

Propose that this be kept unchanged; proposals for changes to the valuation methodology for
life insurance long-term liabilities are contained in the Life technical paper.

ทางเราขอเสนอให้ใช้หลักการเดิม ส่ วนการเปลี่ยนแปลงของข้อเสนอในการคานวณนั้น กรุ ณาอ้างอิงจากรายงาน
Technical Paper – ภาคธุรกิจประกันชีวิต
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Section 4: Capital adequacy framework

กรอบการกากับดูแลเรื่ องความเพียงพอของ
เงินกองทุน
Overview

การอธิบายโดยสรุป
4.1

Capital adequacy relates to an assessment of an insurer’s solvency position, and has an
impact upon various stakeholders including policyholders, shareholders, employees, insurance
industry and financial markets.

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy) นั้น เกี่ยวข้องกับการประเมินฐานะความมัน่ คงทางการเงิน
(solvency position) ของผูร้ ับประกันภัย และมีผลกระทบต่อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างๆ เช่น ผูเ้ อาประกันภัย ผู ้
ถือหุน้ พนักงาน ภาคธุรกิจประกันภัย และ ภาคธุรกิจการเงิน
4.2

Regulators typically define a simplified measure of “capital adequacy” as a means of regulating
companies and identifying the need for supervisory intervention. Under the current Thai RBC
framework, capital adequacy is assessed by means of a capital adequacy ratio, which is the
ratio of eligible capital divided by required capital as specified under the RBC framework.

หน่วยงานกากับดูแลโดยทัว่ ไปแล้วจะกาหนดตัวชี้วดั ที่เรี ยบง่ายสาหรับความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการควบคุมดูแล และเป็ นตัวบ่งชี้ว่ามีความจาเป็ นที่ตอ้ งเข้าแทรกแซงหรื อไม่ การกากับดูแลของ RBC
ในประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ความเพียงพอของเงินกองทุนนั้นจะถูกประเมินโดยการวัดอัตราส่ วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratio) ซึ่ งก็คือ อัตราส่ วนของสิ นทรัพย์ที่นามาใช้ได้ต่อ
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารง ตามที่ระบุไว้ภายใต้กรอบกากับดูแลของ RBC
4.3

An effective RBC framework encourages and provides incentives for insurers to manage their
own risks appropriately, and has appropriate control levels to guide timely and appropriate
regulatory intervention.

กรอบกากับดูแลของ RBC ที่มีประสิ ทธิภาพนั้นจะส่ งเสริ มและเป็ นแรงจูงใจให้บริ ษทั ประกันภัยบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงต่างๆของบริ ษทั ได้อย่างเหมาะสมและมีระดับการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อเป็ นแนวทางในการกากับดูแล
หรื อการแทรกแซงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
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This section covers the following topics:

ในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อดังต่อไปนี้ :


Target sufficiency level;

ระดับที่เพียงพอ


Prescribed and minimum and capital requirements;

เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนด และ เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย
ขั้นต่า


Capital add-ons;

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต


Internal models;

ตัวแบบภายใน


Own Risk and Solvency Assessment (“ORSA”);

ประเมินความมัน่ คงและความเสี่ ยงของบริ ษทั


Capital management plans (Payment of shareholder dividends); and

แผนการจัดการกองทุน (การจ่ายเงินปันผล) และ


Insurance Group Level Capital Adequacy Assessment.

การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจประกันภัย
Target sufficiency level

ระดับที่เพียงพอ
4.5

Capital requirements are prescribed by regulators with the intention of reducing the likelihood
of failure, i.e. to ensure that the insurer has sufficient capital to withstand significant adverse
events. It is therefore important that the regulator specifies a high enough degree of
sufficiency. However, this needs to be balanced by potentially unintended consequences that
may also jeopardise policyholders’ interest, as unnecessarily high levels of capital may
adversely impact policyholders’ access to insurance coverage.

เงินทุนที่ตอ้ งดารงที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลนั้นอยูบ่ นความตั้งใจที่ตอ้ งการที่จะลดความน่าจะเป็ นของ
ความล้มเหลว กล่าวคือเพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ประกันภัยมีเงินทุนเพียงพอที่จะทนต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
สาคัญ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่หน่วยงานกากับดูแลจะกาหนดกองทุนที่สูงในระดับที่เพียงพอ ทั้งนี้ควรมีการ
คานึงถึงความสมดุลต่อผลเสี ยที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนาอีกด้วย เช่น การตั้งเงินกองทุนที่ระดับสู งเกินความจาเป็ น
อาจส่ งผลเสี ยต่อผูเ้ อาประกันภัยในการซื้ อความคุม้ ครองประกันภัย
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Proposals – Target sufficiency level

ข้ อเสนอ – ระดับที่เพียงพอ
4.6

The following are proposed for the target sufficiency level:

ระดับความเพียงพอที่เสนอไว้ ได้แก่:


Sufficiency level: 99.5% VaR

ระดับความเพียงพอแบบ VaR ณ ความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 99.5


Time horizon:

1 year

ระยะเวลา 1 ปี
4.7

Note that the target sufficiency level should be considered in conjunction with the prescribed
and minimum capital requirements, which are also discussed in this section.

หมายเหตุ: เป้ าหมายระดับความเพียงพอควรได้รับการพิจารณาร่ วมกับการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ ตามที่
หน่ วยงานกากับประกาศกาหนด และ เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขั้นต่า ซึ่ งจะกล่าวถึงในบทนี้
Considerations and justifications for proposals – Target sufficiency level

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ระดับที่เพียงพอ
4.8

While the target sufficiency level should be set based on what will be practical for Thailand’s
insurance industry, a common overall target protection level is at a 99.5% confidence level
based on VaR approach over a 1-year horizon.

เป้ าหมายของระดับความพอเพียงควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งในประเทศไทย ซึ่ งระดับเป้ าหมาย
ที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 99.5 ตามวิธี VaR ในระยะเวลา 1 ปี
4.9

The 99.5% confidence level may or may not be more prudent than Thailand’s current RBC
requirement, as the levels of prescribed and minimum capital requirements (e.g. the current
minimum level of 100% CAR) need to be considered together with this, and will be assessed in
Stages 2 and 3 of the project.

ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 99.5 อาจเป็ นระดับที่สูงกว่าหรื อต่ากว่าระดับของกรอบการกากับดูแลของ
RBC ที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั เนื่องจากการกาหนดเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศ

กาหนด และ เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมายขั้นต่า (เช่น ปัจจุบนั มีระดับของ CAR ขั้นต่าอยูท่ ี่ 100%)
จาเป็ นต้องนามาพิจารณาร่ วมกันด้วย ซึ่ งจะได้รับการประเมินในขั้นที่ 2 และ 3 ของโครงการนี้
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Prescribed and minimum capital requirements

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ ตามที่หน่ วยงานกากับประกาศกาหนด และ เงินกองทุนที่ต้อง
ดารงตามกฎหมายขั้นต่า
4.10

The IAIS ICPs recommend that two levels of capital requirements are established by
regulators, as a means of explicit regulatory intervention triggers:
IAIS ICPs ได้แนะนาให้หน่วยงานกากับดูแลเป็ นผูก้ าหนดระดับของเงินทุนที่ตอ้ งดารงทั้งสองลักษณะนี้ เพื่อใช้

เป็ นกลไกในการแทรกแซงของหน่วยงานกากับดูแล:


Prescribed Capital Requirement (“PCR”);

เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนด


Minimum Capital Requirement (“MCR”)

เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมายขั้นต่า
4.11

We understand that the Prescribed and Minimum capital requirements are set at CAR of 140%
and 100% respectively. However, we also understand from conversations with both the OIC
and the industry that other financial ratios may also trigger regulatory intervention, for example,
protective measures such as prohibition of investment in risky assets will be triggered upon
CAR breaching below the 150% level.

เราทราบดีว่า เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนด และ เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตาม
กฎหมายขั้นต่านั้น ถูกตั้งค่า CAR ไว้ที่ 140% และ 100% ตามลาดับ จากการสนทนากับทางสานักงาน คปภ.
และภาคธุรกิจพบว่ามีการใช้อตั ราส่ วนทางการเงินอื่นๆที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแทรกแซงจากผูก้ ากับดูแลอีกด้วย เช่น
หากค่า CAR อยูใ่ นระดับที่ต่ากว่า 150% บริ ษทั จะไม่สามารถลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงทันที
Proposals – Prescribed and minimum capital requirements

ข้ อเสนอ – เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามทีห่ น่ วยงานกากับประกาศกาหนด และ เงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมายขั้นต่า
4.12

The following are proposed:

ข้อเสนอมีดงั นี้:


Define clear and transparent prescribed and minimum capital taking into account the
proposed changes to the overall target sufficiency level above; and

กาหนดเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้ตามที่หน่วยงานกากับประกาศกาหนด และ เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตาม
กฎหมายขั้นต่าให้มีความชัดเจนและโปร่ งใส รวมทั้งมีการคานึงถึงข้อเสนอของระดับความเพียงพอที่ได้
กล่าวไว้ในข้างต้น และ
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Define regulatory invention measures and actions relative to the PCR and MCR. The
regulatory interventions should not be too rigid and should allow OIC the flexibility to
adapt based on an individual insurer’s circumstances.

กาหนดมาตรการแทรกแซงและข้อปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับ PCR และ MCR มตราการแทรกแซงไม่ควรที่
จะมีความเข้มงวดมากจนเกินไป และ ควรอนุญาตให้ทางสานักงาน คปภ. สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
แต่ละบริ ษทั ประกันภัยได้
4.13

The exact levels of the PCR and MCR can only be defined after the market testing is
performed in Stage 3 of this project, as practical considerations such the solvency of the
industry and the impact of recalibrating the risk charges need to be assessed.

ระดับที่แน่นอนของ PCR และ MCR จะสามารถกาหนดได้ภายหลังจากการทดสอบ market testing ในภาค
ธุรกิจซึ่ งจะมีการดาเนินการในขั้นที่ 3 ของโครงการนี้ เนื่อจากจะมีการคานึงถึงความมัน่ คงทางการเงินของภาค
ธุรกิจและผลกระทบจากการกาหนดค่าพารามิเตอร์ ของเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงใหม่
4.14

The regulatory invention measures will also be assessed during review of the regulations in
Stage 4.

มาตรการการเข้าแทรกแซงของผูก้ ากับดูแลจะได้รับการประเมินในระหว่างการทบทวนกฎระเบียบในขั้นที่ 4
Considerations and justifications for proposals – Prescribed and minimum capital
requirements

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามที่หน่ วยงานกากับประกาศกาหนด
และ เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายขัน้ ต่า
4.15

Having in place explicit target criteria for the PCR (and MCR) helps promote transparency of
regulatory outcomes to the industry and other stakeholders on the minimum safety level they
can expect. The practice is also consistent with other more recent developments of capital
framework in other jurisdictions.

การมีกฎเกณฑ์ที่ชดั เจนสาหรับ PCR (และ MCR) จะช่วยทาให้เกิดความโปร่ งใสของการกากับดูแลและเป็ นผลที่
ดีต่อภาคธุรกิจและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เนื่อจากสามารถคาดหมายระดับความปลอดภัยขั้นต่าได้ รวมทั้งยังมี
สอดคล้องกับการพัฒนาของกรอบกากับเงินกองทุนในหน่วยงานการกากับดูแลของประเทศอื่นๆในทางปฏิบตั ิอีก
ด้วย
4.16

The following items should be taken into consideration when setting the PCR and MCR levels:

รายการข้างล่างนี้ควรจะนามาพิจารณาประกอบการตั้งค่าระดับ PCR และ MCR


the gap between the PCR and MCR should not be too narrow so as to allow time for
rectification measures to take place;
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ค่าแตกต่างระหว่าง PCR และ MCR ไม่ควรจะมีค่าห่างกันน้อยเกินไป เพื่อเป็ นการให้เวลาสาหรับการ
ใช้มาตรการแก้ไข


the MCR should not be set too low such that it compromises policyholders’ interests if
an insurer fails to rectify its capital position;
MCR ไม่ควรตั้งค่าไว้ต่าจนเกินไป เนื่องจากอาจก่อให้ความขัดแย้งเรื่ องผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย

ในกรณี ที่บริ ษทั ประกันภัยไม่สามารถแก้ไขปัญหาเงินกองทุน ได้
Capital add-ons

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4.17

Regulators may need to impose additional capital requirements (capital add-ons) under certain
circumstances, for e.g. when the standard approach does not appropriately capture the risks of
a particular insurer.

หน่วยงานกากับดูแลอาจจาเป็ นต้องกาหนดเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงเพิ่มเติม (capital add-ons) ภายใต้สถานการณ์
บางอย่าง เช่น เมื่อวิธีการมาตรฐานไม่เหมาะสมที่จะใช้ตรวจจับความเสี่ ยงของ บริ ษทั ประกันภัยบางบริ ษทั ที่มี
ความเสี่ ยงจาเพาะ
Proposals – Capital add-ons

ข้ อเสนอ – เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต
4.18

It is proposed that the OIC has the ability to impose additional capital requirements on insurers
if it deems that there are prudential reasons to do so, and this should be defined explicitly in
the RBC regulations.

จึงขอเสนอให้สานักงาน คปภ. สามารถที่จะกาหนดให้บริ ษทั ถือเงินทุนเพิ่มเติม หากพบว่ามีเหตุและผลอันสมควร
ที่จะต้องเพิ่มเงินกองทุน นอกเหนือจากนี้กฎข้อนี้ควรถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎระเบียบของ RBC
Considerations and justifications for proposals – Capital add-ons

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4.19

Any standard capital/solvency model designed assumes risk profile of a typical insurance
company in the market and a reasonable level of risk management practices. However, this
assumption may not be true in all instances and the OIC should be allowed to vary the capital
requirements or more specifically, subject the insurer to capital add-ons, where justified. This
will also be able to cater for more unique risks (i.e. risks that may not be significant for majority
of the companies and/or the source of risk may not be standard), such as liquidity and group
risks, as discussed in the section on required capital below.

กฎมาตรฐานการของการกากับเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงทัว่ ไปนั้น มักตั้งสมมติฐานถึงความเสี่ ยงโดยทัว่ ไปของบริ ษทั
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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ประกันภัย (risk profile) ในภาคธุรกิจ และมักมีการตั้งสันนิษฐานว่ามีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม ซึ่ งข้อสันนิษฐานนี้อาจไม่เป็ นจริ งในทุกกรณี ไป ซึ่ ง สานักงาน คปภ. ควรจะสามารถเรี ยกร้องให้บริ ษทั
เพิ่มทุนเมื่อมีความจาเป็ น นอกจากนี้วิธีน้ ียงั สามารถที่จะรองรับความเสี่ ยงที่มีลกั ษณะเอกลักษณ์พิเศษ หรื อความ
เสี่ ยงที่ไม่ใช่มาตรฐานอีกด้วย เช่น ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) และความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจ
(group risk) ดังที่กล่าวไว้ในส่ วนของเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงในด้านล่าง
Internal models

ตัวแบบภายใน
Future developments– Internal models

การพัฒนาในอนาคต – ตัวแบบภายใน
4.20

One of the main purposes of an internal model is to better integrate the processes of risk and
capital management within the insurer. Hence, allowing the use of internal model provides an
incentive to move an insurers’ risk and capital management process to a higher standard.

หนึ่งในเป้ าหมายหลักของ internal model ก็คือการช่วยให้การรวมกระบวนการของความเสี่ ยงและการจัดการ
เงินทุนภายในบริ ษทั ให้ดีข้ นึ ดังนั้นการอนุญาตให้ใช้

internal model จะเป็ นแรงจูงใจให้ บริ ษท
ั พัฒนา

กระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและเงินทุนให้มีมาตรฐานสู งขึ้น
4.21

For practical reasons, we do not propose that internal models be allowed in the short-term,
particularly as the RBC framework has only been introduced relatively recently, and insurers
are still adapting to the new framework.

เพื่อให้ง่ายในทางปฏิบตั ิ เราจะไม่เสนอว่าให้อนุญาตใช้ internal model ในช่วงระยะเวลาอันใกล้น้ ี เนื่องจาก
กรอบการกากับดูแลของ RBC ได้ถูกนามาปฏิบตั ิได้ไม่นาน นอกเหนือจากนี้บริ ษทั ประกันภัยยังคงต้องใช้เวลาใน
การปรับตัวเข้ากับกรอบการกากับดูแลแบบใหม่อีกด้วย
4.22

For future developments of the framework, internal models should be allowed, subject to
meeting robust and appropriate criteria.

สาหรับการพัฒนาในอนาคตของกรอบกากับดูแลนี้ internal model ควรจะได้รับอนุญาตให้นามาใช้ภายใต้
กฎเกณฑ์ที่แข็งแกร่ งและมีขอ้ เงื่อนไขที่มีความเหมาะสม
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Own Risk and Solvency Assessment (“ORSA”)

ประเมินความมั่นคงและความเสี่ ยงของบริษัท
4.23

Although not specifically part of the RBC Phase 2 project, it is proposed that the OIC introduce
an ORSA requirement as part of the broader Pillar 2 initiative.

แม้ว่าจะไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งกรอบกากับดูแลของ RBC ระยะที่ 2 ทางเราอยากขอเสนอให้สานักงาน คปภ. เริ่ มใช้
ข้อบังคับ ORSA ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของความคิดริ เริ่ มใน Pillar 2
4.24

As a key part of ICP 16, IAIS has required for ORSA to be introduced. A number of
jurisdictions have also introduced ORSA. Based on our experience and results of our global
ERM survey, ORSA has proved useful to both insurers and regulators as it helps to link capital
management, risk management and business planning together. Also, given that the RBC
standard capital model is based on an assumed average level of risk and risk management
capability, ORSA is also intended to address insurers specific risk profile and should require
each insurer to set its own internal target capital level.
IAIS (จากสาระสาคัญใน ICP 16) ได้เรี ยกร้องใช้เริ่ มมีการใช้ ORSA ทาให้หน่วยงานการกากับดูแลในหลายๆ

ประเทศได้มีการเริ่ มมีการบังคับใช้ ORSA บ้างแล้ว จากประสบการณ์และผลของการสารวจ ERM จากทัว่ โลก
ของเรา ORSA ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ประกันภัยและหน่วยงานกากับดูแลที่จะช่วยในการ
เชื่อมโยงการจัดการเงินทุน การบริ หารความเสี่ ยง และ การวางแผนธุรกิจเข้าด้วยกัน นอกจากนี้เมื่อรู ปแบบ RBC
ได้ถูกกาหนดบนสมมติฐานที่ว่าความเสี่ ยงที่บริ ษทั มีอยูน่ ้ นั อยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ย ORSA จึงสามารถถูกนามาใช้ใน
การบริ หารความเสี่ ยงที่มีความเฉพาะเจาะจงกับบริ ษทั บางบริ ษทั และเพื่อให้บริ ษทั นั้นๆสามารถตั้งเป้ าหมายระดับ
เงินกองทุนภายใน (internal target capital level) ที่เหมาะสมขึ้นเองได้
4.25

Requiring insurers to set their internal target capital level would provide extra comfort to the
OIC that the insurers will have sufficient capital resources or at least minimise the risk of a
breach of the supervisory capital requirements. This will be a more effective early intervention
indicator for the OIC (as opposed to the current Early Warning System), as the internal
thresholds are customised to each insurer own circumstances and allow insurers the
opportunity to take their own initiatives at early stages to preserve or rectify their capital
position. However, we envisaged that the full ORSA requirements will take time to be
implemented. If this is the case, we propose for the OIC to require that the insurers should at
least provide the OIC with its capital management plan which covers the projected solvency
position of the insurer over a minimum of 3 years period based on realistic business planning,
as well as internal capital thresholds linking to contingency capital plan should the capital
position gets eroded.

การกาหนดให้บริ ษทั ประกันภัยสามารถกาหนดเป้ าหมายระดับเงินทุนภายในได้เอง จะช่วยเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั
ทางสานักงาน คปภ. ในเรื่ องที่ว่าบริ ษทั ประกันจะมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ หรื อ อย่างน้อยก็สามารถลดความเสี่ ยง
ของการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ในเรื่ องของเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงขั้นต่า และยังสามารถใช้เป็ นตัวบ่งชี้ถึงความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ทาการเข้าแทรกแซงของสานักงาน คปภ. ที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น (เมื่อเทียบกับระบบสัญญาณเตือนภัย (Early
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

STAGE 1 INITIAL ASSESSMENT

38

Warning System) ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั )

และเมื่อมีการกาหนดกฎเกณฑ์ภายใน (internal thresholds) ให้ข้ นึ อยู่

กับสถานการณ์ของแต่ละบริ ษทั จะเป็ นการเปิ ดโอกาสช่วยให้บริ ษทั สามารถใช้ความคิดริ เริ่ มของบริ ษทั เองในการ
แก้ปัญหาและรักษาระดับความมัน่ คงของเงินกองทุนด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามเราคาดว่าการเริ่ มปฏิบตั ิ ORSA
แบบเต็มรู ปแบบจะต้องใช้เวลาในการดาเนินการพอสมควร ดังนั้นทางเราขอเสนอให้สานักงาน คปภ. มีการ
เรี ยกร้องให้บริ ษทั ประกันภัยจัดทาแผนบริ หารจัดการเงินกองทุน ซึ่ งให้มีความครอบคลุมถึงการประมาณการฐานะ
ความมัน่ คงทางการเงิน (projected solvency position) ไปอย่างน้อยเป็ นเวลา 3 ปี บนพื้นฐานการวางแผน
ธุรกิจที่มีความสมจริ ง รวมถึงการตั้งกฎเกณฑ์การดารงเงินกองทุนภายใน (internal capital thresholds) ที่มี
ความเชื่อมโยงกับแผนการการดารงเงินกองทุนในกรณี ฉุกเฉิ น (contingency capital plan) ในกรณี ที่ระดับ
เงินกองทุนลดลง
Capital management plans (payment of dividends)

แผนการจัดการกองทุน (การจ่ ายเงินปันผล)
4.26

The payment of shareholder dividends are typically reflected in capital management plans.
While this is not strictly a part of the RBC framework, this relates to regulatory supervision and
has been included as a discussion topic in this paper.

การจ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ โดยทัว่ ไปแล้วจะรวมอยูใ่ นการวางแผนการจัดการเงินทุน ถึงแม้ว่าหัวข้อนี้จะมิได้เป็ น
หลักสาคัญในกรอบกากับดูแลของ RBC แต่หวั ข้อนี้กม็ ีความเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกฎระเบียบและทาง
สานักงาน คปภ. ยังได้มีการร้องขอให้มีการกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้
Proposals – Capital management plans

ข้ อเสนอ – แผนการจัดการกองทุน (การจ่ายเงินปันผล)
4.27

The OIC should continue to require advance approval for shareholder dividend declaration by
insurers. As part of the approval process and also part of insurers’ own capital management
plan, insurers need to demonstrate that the insurers will still have adequate capital resources
to meet supervisory capital requirements going forward (the capital management plan should
cover a minimum time period of 3 years)

สานักงาน คปภ. ควรจะยังคงต้องเรี ยกร้องให้บริ ษทั ประกันภัยมีการขอรับอนุมตั ิล่วงหน้าสาหรับการประกาศ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ประกันภัยต้องแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จะยังคงมีแหล่งเงินทุนที่เพียง
พอที่จะตอบสนองระเบียบของเงินทุนที่ตอ้ งดารงในอนาคต (โดยการนาเสนอแผนบริ หารจัดการเงินทุนอย่างน้อย
เป็ นเวลา 3 ปี )
4.28

Note that the development of capital management plans is a key element of the ORSA
process. Hence, the introduction of ORSA requirements as proposed above will facilitate the
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robust implementation of capital management planning by insurers.

หมายเหตุ: การพัฒนาของแผนการจัดการเงินทุนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของ ORSA ดังนั้นการเริ่ มต้นใช้
ระเบียบบังคับ ORSA จะช่วยให้การวางแผนการจัดการเงินทุนโดยบริ ษทั ประกันภัยมีความแข็งแกร่ งขึ้น
Capital Adequacy Assessment – Insurance Group Level Focus

การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน – ในระดับกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีบริษัท
ในเครือ
4.29

For regulators internationally, the focus of supervision has been on the legal entity position.
However, many regulators are increasingly applying group supervision requirements as a
supplemental requirement recognising the potential interdependence between group entities.

สาหรับหน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศนั้นจุดสาคัญในการกากับดูแลนั้นอยูท่ ี่ฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย
(legal entity position) อย่างไรก็ตามหน่วยงานกากับดูแลบางหน่วยงานเริ่ มมีการกากับดูแลบริ ษท
ั ในระดับกลุ่ม

ธุรกิจเพิม่ มากขึ้นแต่เป็ นในลักษณะของข้อกาหนดเสริ ม เพื่อให้มีการตระหนักถึงการพึ่งพากันระหว่างหน่วยงาน
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
Future developments– Group level capital adequacy assessment

การพัฒนาในอนาคต – การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจ
4.30

The potential adoption of a group level capital adequacy assessment may be tested during
Stage 3.

ทางเราจะหารื อเพิม่ เติมกับสานักงาน คปภ. ในขั้นที่ 2 และ 3 ในความเป็ นไปได้ของการนาการประเมินความ
เพียงพอของเงินทุนในระดับกลุ่มธุรกิจมาใช้ และอาจจะทาการทดสอบในระหว่างขั้นที่ 3
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Section 5: Components of available capital

ส่วนประกอบของเงินกองทุนที่สามารถ
นาไปใช้ได้
Overview

การอธิบายโดยสรุป
5.1

Since the Global Financial Crisis, there has been increasing focus on the quality of capital, as
it was shown (although not necessarily in Thailand) that what was thought as eligible capital,
did not provide the buffer against adverse events as expected.

ตั้งแต่การเกิดวิกฤตการเงินโลกก็เริ่ มมีการมุ่งเน้นจุดสนใจไปที่คุณภาพของเงินกองทุนตามที่ได้เสนอมาแล้วนั้น
เงินกองทุนที่เคยคาดว่าเพียงพออาจจะไม่พอเพียงเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์
5.2

The purpose of this section is to assess how the rules in relation to capital resources In
Thailand compare to other jurisdictions and international standards from the composition of
capital resource components to any restrictions that may be relevant for Thailand’s
circumstance.

วัตถุประสงค์ของบทนี้ คือ การประเมินกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนในประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับ
หน่วยงานการกากับดูแลของประเทศอื่นๆและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับข้อจากัด ขององค์ประกอบของ
ทรัพยากรเงินกองทุน ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย
5.3

This section covers the following topics:

บทนี้คลอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ :


Criteria for assessing quality of capital;

เงื่อนไขสาหรับการประเมินคุณภาพของเงินกองทุน


Components of Tier 1 and Tier 2 capital;

ส่ วนประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2


Limits of different Tiers of capital; and

ข้อจากัดของความแตกต่างของเงินกองทุนในแต่ละชั้น และ


Deductions from available capital.

รายการหักจากเงินกองทุนที่สามารถนาไปใช้ได้
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Proposals – criteria for assessing capital quality

ขอเสนอ – เงื่อนไขสาหรับการประเมินคุณภาพของเงินกองทุน
5.4

The following changes to the Tier 1 capital are proposed:

ข้อเสนอที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนชั้นที่ 1 มีดงั นี้:


Explicit criteria in RBC regulations to assess the quality and admissibility of various
capital instruments;

เงื่อนไขที่ชดั เจนในกฎระเบียบ RBC ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพและการรับรองของตราสารทุนต่างๆ


Amendment of criteria for Tier 1 capital;

การแก้ไขเงื่อนไขสาหรับกองทุนชั้นที่ 1
Explicit criteria in RBC regulations to assess the quality and admissibility of various capital
instruments

เงื่อนไขของกฎระเบียบ RBC ที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพและการรับรองของตราสารทุนต่ างๆ
5.5

While there are criteria1 used in the design of the current framework relating to categories of
capital instruments considered as Tier 1 capital, the criteria should be made explicit in the
regulations in order for insurers to assess and consider the quality and admissibility of the
various capital instruments, in particular for certain instruments that have not been clearly
provided for currently e.g. hybrid capital instruments. This practice is consistent with other
jurisdictions which discloses the criteria and will also ease the assessment for any application
to OIC for consideration of capital instruments into Tier 1.

กฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับตราสารทุนในเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกรอบการกากับดูแลในปัจจุบนั ควรทาให้มี
ความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้บริ ษทั ประกันภัยทาการประเมินและพิจารณาคุณภาพ และ การรับรองของตราสาร
ทุนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับตราสารทุนบางชนิดที่มีเงื่อนไขที่ยงั ไม่ชดั เจนอยูใ่ นปัจจุบนั เช่น ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน แนวปฏิบตั ิน้ ียงั มีความสอดคล้องกับหน่วยงานการกากับดูแลของประเทศอื่นๆที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และช่วยให้การพิจารณาของสานักงาน คปภ. ในเรื่ องของตราสารทุนในเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้
ง่ายขึ้น

1

Currently, the criteria used in the Framework for Tier 1 are capital which meets the following criteria in full:

Subordination to policyholder liabilities

Fully available to absorb losses in the event of a winding up

Fully available to absorb losses in a going concern situation

Of substantially sufficient duration given the nature of the liabilities

Free of mandatory servicing costs
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Amendment of criteria for Tier 1 capital

การแก้ ไขเงื่อนไขสาหรับกองทุนชั้นที่ 1
5.6

Currently, the RBC Phase 1 framework does not explicitly require capital instruments to be
permanent (i.e. no maturity date). We propose that this criteria be amended to require Tier 1
capital instruments to be permanently available i.e. no maturity date.

ขณะนี้กรอบการกากับดูแล RBC 1 มิได้กาหนดว่าตราสารทุนต้องเป็ นชนิดถาวร (เช่น ไม่มีวนั ครบกาหนดชาระ)
เราขอเสนอว่าเกณฑ์น้ ีควรได้รับการแก้ไขเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็ นตราสารทุนชนิดถาวร คือ ไม่มีวนั ครบ
กาหนดชาระ
5.7

Based on observations of other jurisdictions practice, most jurisdictions require the nature of
capital instrument to be permanent, for example no maturity date (or even if it is redeemable it
is at the option of the insurer and subject to regulatory approval), for it to be considered the
highest quality category of capital. The criteria of “permanence” is important to avoid the
situation where the capital instrument will need to be redeemed at the same time when capital
resources is required to absorb losses from the insurance business.

จากการสังเกตในเรื่ องการปฏิบตั ิในหน่วยงานการกากับดูแลของประเทศอื่นๆ พบว่าหน่วยงานกากับดูแลส่ วนใหญ่
มีขอ้ กาหนดให้ลกั ษณะของตราสารทุนเป็ นแบบถาวร เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเป็ นเงินกองทุนชนิดที่มีคุณภาพสู ง
ทีส่ ุ ด กฎเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่ องของตราสารทุน “ถาวร” นั้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ตราสารทุน
จะต้องมีการไถ่ถอนในเวลาเดียวกัน ในขณะที่แหล่งเงินทุนนั้นมีความจาเป็ นในการรองรับความเสี ยหายที่เกิดจาก
ธุรกิจประกันภัย
Components of Tier 1 and Tier 2 Capital

ส่ วนประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2
Proposals – Tier 1 and Tier 2 capital

ข้ อเสนอ – เงินกองทุนชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2
5.8

The following changes to the Tier 1 and Tier 2 capital are proposed:

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกองทุนชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 มีดงั ต่อไปนี้ :


Allow hybrid capital instrument as Tier 1 if it meets definition of Tier 1.

อนุญาตให้นบั ตราสารกึ่งหนี้ก่ งึ ทุน (hybrid capital instrument) เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1ได้ ถ้าหากตรา
สารนั้นเป็ นไปตามคานิยามของเงินกองทุนชั้นที่ 1


Allow subordinated debt to be recognised as Tier 2 capital.

อนุญาตให้นบั ตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
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Negative reserves to be included as Tier 2 capital (as described in Section 3).

เงินสารองประกันภัยที่มีมูลค่าติดลบให้นบั รวมอยูใ่ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ดังที่กล่าวไว้ในSection 3)
5.9

Details of the definitions of hybrid capital instruments will be refined in Stage 2 and 3 of this
project.

คานิยามของสิ นทรัพย์ที่เป็ นตราสารกึ่งหนี้ก่ งึ ทุน (hybrid capital instrument) จะได้รับการระบุรายละเอียดให้มี
ความชัดเจนมากยิง่ ขึ้นในขั้นที่ 2 และ 3 ของโครงการนี้
Considerations and justifications for proposals – Tier 1 and Tier 2 capital

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – เงินกองทุนชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2


Consideration of hybrid capital instrument as Tier 1 only if it meets definition of Tier 1.

การพิจารณาของตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน (hybrid capital instrument) ให้เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ถ้ าหาก
ตราสารนั้นเป็ นไปตามคานิยามของเงินกองทุนชั้นที่ 1
5.10

For Basel III, although hybrid capital instrument is allowed as Tier 1 capital, the capital
instrument must be able to absorb losses as and when the bank requires it by having features
that enable the principal to be written down or converted into common equity in the event of a
bank stress. These features generally meet the criteria of Tier 1 capital provided above.

ใน Basel III ตราสารกึ่งหนี้ก่ งึ ทุนจะได้รับอนุญาตให้นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 แต่กม็ ีเงื่อนไขว่าตราสารนั้น
จะต้องสามารถที่จะใช้รองรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเมื่อธนาคารต้องการใช้ตราสารได้ โดยมีคุณสมบัติที่สามารถ
เปลี่ยนเงินต้น (principal) ให้เป็ นหุน้ สามัญ (common equity) หรื อสามารถลงรายการในบัญชีต่ากว่ามูลค่าที่
แท้จริ ง (write down) ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็ นไปตามเกณฑ์ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ได้กล่าวไว้
ในข้างต้น
5.11

It is proposed that instruments that meet Tier 1 criteria should be allowed as Tier 1 capital.
However, the OIC should assess this on a case by case basis and there should be a limit on
how much of these instruments can be recognised as Tier 1 capital.

เราขอเสนอให้ตราสารที่มีคุณลักษณะตรงกับกฎเกณฑ์เงื่อนไงของกองทุนชั้นที่ 1 ควรได้รับอนุญาตให้นบั เป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 อย่างไรก็ตามสานักงาน คปภ. ควรมีการประเมินเป็ นรายกรณี ไป และควรมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับ
จานวนเงินของตราสารเหล่านี้ที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1
5.12

Other hybrid capital instruments, that do not strictly meet all the criteria of Tier 1 above, but
meet most of it, are to be allowed as part of Tier 2 capital. For example, if the hybrid capital
instrument does not absorb losses on a going concern basis, but meets the other criteria, this
can be considered as Tier 2 capital resources.

ตราสารกึ่งหนี้ก่ งึ ทุนอื่นๆที่ไม่สนองต่อเกณฑ์เงื่อนไขของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ข้างต้น แต่ตรงเกณฑ์เงื่อนไขส่ วน
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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ใหญ่ จะยังได้รับอนุญาตให้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตราสารกึ่งหนี้ก่ งึ ทุนไม่
สามารถนามารองรับความเสี ยหายในระยะต่อเนื่องได้ แต่สามารถตอบสนองเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆได้ ก็ให้นบั ได้ว่า
เป็ นแหล่งเงินทุนของเงินกองทุนชั้นที่ 2


Allowing subordinated debt

การรับรองของตราสารหนีด้ ้อยสิทธิ
5.13

All the other jurisdictions benchmarked allow for subordinated debt to be recognised as Tier 2
capital. Most jurisdictions allow irredeemable or extremely long-term subordinated debt to be
recognised, while some allows subordinated term debt to be recognised as Tier 2 capital,
subject to regulatory approval.

หน่วยงานกับกับดูแลของประเทศอื่นๆนั้นได้มีนบั ตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 หน่วยงานกับกับ
ดูแลของประเทศส่ วนใหญ่อนุญาตให้นบั ตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิที่มีระยะยาว หรื อ ที่จดั อยูใ่ นประเภทไม่สามารถไถ่
ถอนได้ (irredeemable) ในขณะที่หน่วยงานการกากับดูแลในบางประเทศ (เช่น มาเลเซี ย) อนุญาตให้นบั ตราสาร
หนี้สินด้อยสิ ทธิที่มีระยะสั้นกว่าให้เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ หากได้รับการอนุมตั ิจากผูก้ ากับดูแล
Limits of different tiers of capital

ข้ อจากัดของความแตกต่ างของเงินกองทุนในแต่ ละชั้น
Proposals – Limits on capital

ข้ อเสนอ – ข้ อจากัดของเงินกองทุน
5.14

Set a minimum level of Tier 1 capital relative to the level of the Minimum Capital Requirements
(MCR).

กาหนดระดับขั้นต่าของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ให้มีความสอดคล้องกับการกาหนดเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย
ขั้นต่า (Minimum Capital Requirements (MCR))
5.15

A number of jurisdictions have set a minimum Tier 1 capital level relative to the level of the
MCR. Given that the MCR is the lower capital control level, it is important that capital
resources backing this level of capital requirements are of the highest quality to safeguard
policyholders’ interest. In practice, the level of coverage of MCR by Tier 1 capital level is in the
range of 60% to 80%.

หน่วยงานการกากับดูแลในหลายประเทศได้มีการกาหนดมูลค่าขั้นต่าของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ให้สอดคล้องกับ
ระดับของ MCR ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่แหล่งเงินทุนที่ใช้รองรั บ MCR นั้นควรมีคุณภาพสู งสุ ดเพื่อปกป้ องสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย ในทางปฏิบตั ิน้ นั เงินกองทุนชั้นที่ 1 ควรมีความคลอบคลุม MCR ในระดับ 60%
ถึง 80%
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Deductions from available capital

รายการหักจากเงินกองทุนที่สามารถนาไปใช้ ได้
Proposals – Deductions from available capital

ข้ อเสนอ – รายการหักจากเงินกองทุนที่สามารถนาไปใช้ ได้
5.16

Deductions to be reviewed in more detail in Stage 2 based on information collected from the
industry. In particular, some investments in subsidiaries or associates may be acceptable as
capital and this deduction should be reviewed. Also, as noted in section 3.7, adjustments to
non-insurance liabilities, where appropriate, should be changed to deductions from capital.

รายการหักจะถูกตรวจสอบโดยละเอียดในขั้นที่ 2 บนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมได้จากภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เงินลงทุนบางส่ วนในบริ ษทั ย่อย (subsidiaries) หรื อ บริ ษทั ในเครื อ อาจจะได้รับการยอมรับให้นบั เป็ น
เงินกองทุน ฉะนั้นจึงควรมีการทบทวนรายการหักนี้ นอกจากนี้ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3.5 การปรับหนี้สินที่
มิได้เกิดจากการรับประกันภัยควรจะเปลี่ยนให้เป็ นรายการหักจากเงิน กองทุน (หากมีความเหมาะสม)

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Section 6: Components of required capital

ส่วนประกอบของเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้
Overview

การอธิบายโดยสรุป
6.1

This section discusses the components of required capital under the RBC framework, and
compares these to the IAIS ICPs and other jurisdictions.

บทนี้จะเป็ นการกล่าวถึงส่ วนประกอบของเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงภายใต้กรอบการกากับดูแลของ RBC และทา
เปรี ยบเทียบกับ IAIS ICPs และ หน่วยงานการกากับดูแลของประเทศอื่นๆ
6.2

Details of each of the components of required capital are discussed in individual subsections below, namely:

รายละเอียดของส่ วนประกอบแต่ละรายการของเงินกองทุนจะมีการกล่าวถึงในแต่ ละส่ วนย่ อยด้านล่าง ซึ่ งมีดงั นี้


Non-catastrophe insurance risk

ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยที่มิได้เกิดจากภัยพิบตั ิ


Catastrophe insurance risk

ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยที่เกิดจากภัยพิบตั ิ


Market risk

ความเสี่ ยงด้านตลาด


Credit (default) risk

ความเสี่ ยงด้านเครดิต (การผิดนัดชาระหนี้)


Concentration risk

ความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัว


Liquidity risk

ความเสี่ ยวด้านสภาพคล่อง


Operational risk

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ


Group risk

ความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจ

STAGE 1 INITIAL ASSESSMENT


47

Diversification

การกระจายความเสี่ ยง
Required capital

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
Proposals – Required capital

ข้ อเสนอ – เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้
6.3

The following changes to the components of required capital are proposed:

ขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงส่ วนประกอบของเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงดังนี้:


Consideration of liquidity, operational and group risk

พิจารณาความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ด้านการปฏิบตั ิงาน และ จากภายในกลุ่มธุรกิจ


Recalibration of insurance, market and credit (default) risk charges; and

กาหนดค่าพารามิเตอร์ ใหม่ของเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย ด้านตลาด และ ด้าน
เครดิต (การผิดนัดชาระหนี้) และ


Diversification across risks.

การกระจายความเสี่ ยงระหว่างประเภทของความเสี่ ยง
6.4

The liquidity, operational and group risks and diversification across risks are discussed in later
individual sub-sections, while the recalibration of risk charges is discussed in this sub-section.

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ด้านการปฏิบตั ิงาน และ จากภายในกลุม่ ธุรกิจ และ การกระจายความเสี่ ยงระหว่าง
ประเภทของความเสี่ ยงจะมีการกล่าวถึงในแต่ละส่ วนย่อยต่อไป ในขณะที่การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ใหม่ของ
เงินกองทุน และ การกระจายความเสี่ ยงจะกล่าวอยูภ่ ายใต้ส่วนย่อยนี้
Considerations and justifications for proposals – Required capital

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้


Recalibration of insurance, market and credit (default) risk charges

กาหนดค่าพารามิเตอร์ ใหม่ของเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ด้ านตลาด และ ด้ าน
เครดิต (การผิดนัดชาระหนี)้
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6.5

A recalibration of the risk capital is proposed, based on the specific target sufficiency level
proposed in Section 4.6.

การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ใหม่ของเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงได้เสนอไว้ภายใต้หวั ข้อ 4.6 เรื่ องระดับที่เพียงพอ
Non-catastrophe insurance risk

ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยที่มิได้ เกิดจากภัยพิบัติ
6.6

For the purposes of this technical paper, we have explicitly categorised non-life insurance risks
into “non-catastrophe” and “catastrophe” risks. This categorisation is not performed under the
current Thai RBC framework. This sub-section discusses the non-catastrophe insurance risk
capital.

รายงาน technical paper ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะแบ่งแยกความเสี่ ยงจากการรับประกันวินาศภัยออกเป็ นความ
เสี่ ยงที่ “มิได้เกิดจากภัยพิบตั ิ” และ “เกิดจากภัยพิบตั ิ” ซึ่ งยังมิได้มีการแบ่งแยกอยูใ่ นกรอบการกากับดูแลของ RBC
ที่บงั คับใช้ในประเทศไทยอยูใ่ นปัจจุบนั หัวข้อย่อยนี้จะเป็ นการกล่าวถึงเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากการรับ
ประกันภัยที่มิได้เกิดจากภัยพิบตั ิ
6.7

The non-catastrophe insurance risk capital aims to address the risk of loss arising from the
uncertainties inherent in non-life insurance liabilities. This includes loss arising from
prospective underwriting and the adverse development of legacy business, over and above the
amount of reserves already provided for at the 75% level of confidence.

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยที่มิได้เกิดจากภัยพิบตั ิน้ นั มีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติในภาระหนี้สินจากการรับประกันวินาศภัย ซึ่ งรวมถึงความเสี ยหายจาก
การรับพิจารณารับประกันภัย และ ความเสี ยหายจากการพัฒนาของธุรกิจที่มีอยูแ่ ล้วที่เป็ นไปในทางลบ ซึ่ งมีมูลค่า
ความเสี ยหายสู งกว่าจานวนเงินสารองประกันภัยที่ต้ งั ไว้ ณ ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 75
6.8

Credit (default) risk is considered separately in from section 6.33.

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต (การผิดนัดชาระหนี้) ได้มีการพิจารณาอยูใ่ น section 6.33.
Proposals – Non-catastrophe insurance risk

ข้ อเสนอ – ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่มิได้ เกิดจากภัยพิบัติ
6.9

The following are proposed for non-catastrophe insurance risk:

ข้อเสนอสาหรับความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยที่มิได้เกิดจากภัยพิบตั ิมีดงั นี้ :


Separate risk charges for premium liabilities and claims liabilities

แยกเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงของเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยและเงินสารองสาหรับค่าสินไหม
ทดแทนแยกออกจากกัน
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Distinction between inwards direct/proportional business and inwards non-proportional
business.

แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างการรับประกันต่อแบบตามสัดส่ วน (inwards proportional business)
การรับประกันภัยโดยตรงแบบตามสัดส่ วน (direct proportional business) และการประกันภัยต่อ
แบบไม่กาหนดสัดส่ วน (inwards non-proportional business)


Risk charges which reflect non-proportional coverage a class might have.

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงที่สะท้อนถึงการประกันภัยต่อแบบไม่กาหนดสัดส่ วนที่ประกันภัยบาง
ประเภทอาจจะมี


Reflect diversification between:

สะท้อนถึงการกระจายความเสี่ ยงระหว่าง
– Business classes

ประเภทของการประกันภัย
– Claims liability and premium liability

เงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทน และ เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัย
6.10

The specific parameters and overall impact will be tested in Stage 2.

จะมีการกาหนดค่าพารามิเตอร์ และทดสอบผลกระทบในระยะที่ 2
Considerations and justifications for proposals – Non-catastrophe insurance risk

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่มิได้ เกิดจากภัยพิบัติ


Separate risk charges for premium liabilities and claims liabilities

แยกเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงของเงินสารองสาหรับเบีย้ ประกันภัยและเงินสารองสาหรับค่าสินไหม
ทดแทนแยกออกจากกัน
6.11

The inherent proportional uncertainty for past exposure is clearly lower than that for future
exposure. Since risk based capital regimes are intended the represent the underlying risk
profiles of any business, it is inconsistent and inappropriate to have identical risk charges for
both claims liability and premium liability.

เห็นได้ชดั ว่าความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติสาหรับโอกาสเสี่ ยงภัยในอดีตนั้นต่ากว่าโอกาสเสี่ ยงภัยในอนาคต
เนื่องจากกรอบดารงเงินกองทุนนั้นมีไว้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นธุรกิจประเภทต่างๆ ดังนั้นจึงเป็ น
เรื่ องที่ไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมที่จะให้กองทุนความเสี่ ยงสาหรับเงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทนและ
เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยนั้นมีค่าเท่ากัน
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Risk charges which reflect non-proportional coverage a class might have.

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงที่สะท้ อนถึงการประกันภัยต่อแบบไม่กาหนดสัดส่ วนทีป่ ระกันภัยบาง
ประเภทอาจจะมี
6.12

A company should be able to take into account the effects on its results from non-proportional
reinsurance cover for any of its classes. This may be achieved through the use of additional
parameters for the risk charges. This feature would therefore represent the risks of the
companies more accurately and bring credibility to the overall approach. However it is
important to note that there is a balance between simplicity and accuracy when determining
this factors, further proposals may be assessed after information is provided by the industry in
Stage 2 and the market testing in Stage 3.

บริ ษทั ควรสามารถนาผลกระทบจากความคุม้ ครองของการประกันต่อแบบไม่กาหนดสัดส่ วน ( non-proportional
reinsurance) ในประเภทต่างๆมาใช้ในการพิจารณา ซึ่ งสามารถทาได้โดยการใช้พารามิเตอร์ เพิ่มเติมสาหรับ

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยง วิธีน้ ีช่วยให้มีการแสดงให้เห็นถึงความเสี่ ยงของบริ ษทั ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมาก
ยิง่ ขึ้น อีกทั้งความซับซ้อนเพิ่มเติมในการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงเพิ่มเติมนี้มีเพียงเล็กน้อย อย่างไงก็
ตามเราควรคานึงถึงความสมดุลระหว่างความเรี ยบง่ายและความถูกต้องเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้ ทางเราจะ
พิจารณาข้อเสนอต่อไปหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากภาคธุรกิจ ในขั้นตอนที่ 2 และการทดสอบ market testing ใน
ขั้นที่ 3


Differentiate between inwards direct/proportional and inwards non-proportional business

ความแตกต่างระหว่างการรับประกันต่อแบบตามสัดส่ วน (inwards proportional business) การรับ
ประกันภัยโดยตรงแบบตามสัดส่ วน (direct proportional business) และการประกันภัยต่อแบบไม่
กาหนดสัดส่ วน (inwards non-proportional business)
6.13

The volatility of the results of two classes with the same underlying business (e.g. motor)
would be different if one class was direct/proportional business and one was inwards nonproportional business. Therefore it is inappropriate to have identical risk factors for each since
this contradicts the underlying assumptions of risk based capital regimes.

ความผันผวนของผลลัพธ์จากการประกันภัยสองประเภทภายใต้แบบประกันเดียวกัน (เช่น รถยนต์) นั้นอาจมีความ
แตกต่างกัน หากประเภทหนึ่งเป็ นแบบการรับประกันภัยโดยตรง ( direct business) หรื อ แบบกาหนดสัดส่ วน
(proportional) และ อีกประเภทหนึ่งเป็ นแบบการประกันภัยต่อแบบไม่กาหนดสัดส่ วน ( inwards nonproportional business) ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ปัจจัยเสี่ ยงเดียวกันเนื่องจากจะเกิดการขัดแย้งระหว่างค่า

สมมติฐานที่ใช้ในกรอบ RBC
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Reflect diversification between business classes, and between claims / premium liabilities

สะท้ อนการกระจายความเสี่ยงระหว่างประเภทของการประกันภัย และ ระหว่างเงินสารองสาหรับค่า
สินไหมทดแทนกับเงินสารองสาหรับเบีย้ ประกันภัย
6.14

In the Asia Pacific region it is uncommon to have any explicit inclusion of diversification
benefits within the capital calculation. However, an allowance for diversification would
encourage companies to pursue good risk management practice such as the loss mitigating
effects of having a diverse and wide ranging book of business. This would help to stabilise a
company’s financial results and increase a company’s return on capital.

ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกนั้นยังไม่เป็ นที่นิยมที่จะรวมการคานวณผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ ยงเข้าอยูใ่ น
การคานวณเงินกองทุน อย่างไรก็ตามการยอมรับให้มีผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ ยงนี้จะช่วยผลักดันให้
บริ ษทั สนใจถึงข้อปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการความเสี่ ยง เช่น ผลจากการลดความเสี่ ยงโดยการขยายธุรกิจให้มีความ
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น สิ่ งนี้จะช่วยรักษาเสถียรภาพของผลประกอบการของบริ ษทั และเพิ่มผลตอบแทนของเงิน
ลงทุน


Other considerations

การพิจารณาในเรื่องอืน่ ๆ
6.15

We have not recommended that risk factors vary by size of the exposure (e.g. absolute value
or reserves or premiums) in any individual class of business due to the additional complexities
this would entail. In general, the effect of this simplification would be to overstate the capital
requirements for larger institutions and understate it for smaller ones. However, the added
complexity would make this very difficult to implement.

ทางเราไม่แนะนาให้มีการกาหนด risk factor ตามขนาดของโอกาสเสี่ ยงภัยในแต่ละประเภทธุรกิจ (เช่น กาหนด
เป็ นจานวนใดจานวนหนึ่ง หรื อเงินสารอง หรื อเบี้ยประกันภัย) เนื่องจากจะเป็ นการก่อให้เกิดความซับซ้อน
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลลัพธ์อาจทาให้เกิดการตั้งเงินกองทุนที่มากเกินควรสาหรับบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่ หรื อต่าเกินควร
สาหรับบริ ษทั ขนาดเล็กได้ และก่อให้เกิดความซับซ้อนซึ่ งยากต่อการนาไปปฏิบตั ิจริ ง
Catastrophe insurance risk

ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยที่เกิดจากภัยพิบัติ
6.16

Catastrophe events can be generally defined as low frequency but high severity insurance
claims events which can have a material impact on the market.

เหตุการณ์ภยั พิบตั ิคือ เหตุการณ์ทีมีความถี่ของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนต่า แต่มีความความรุ นแรงและค่า
สิ นไหมทดแทนสู ง ซึ่ งสามารถสร้างผลกระทบต่อตลาดเป็ นอย่างมาก
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6.17

Thailand’s potential for catastrophe events has only begun to be appreciated recently, with the
incidence of the 2004 Tsunami and the October 2011 flooding, and the current Thai RBC
framework does not make any explicit allowance for catastrophe risk.

ประเทศไทยได้เริ่ มมีการตระหนักถึงภัยพิบตั ิที่ซ่อนเร้นอยูซ่ ่ ึ งสามารถเกิดได้ต้ งั แต่เกิด สึ นามิเมื่อปี 2004 และ
เหตุการณ์น้ าท่วมเมื่อ ตุลาคม 2011 กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
ยังมิมีการกาหนดค่าเผื่อสาหรับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ
Proposals – Catastrophe insurance risk

ข้ อเสนอ – ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่มิได้ เกิดจากภัยพิบัติ
6.18

It is proposed that catastrophe risk be considered explicitly as an additional loading factor to
be applied to risk charges on classes of business that could be affected by catastrophe events.

ทางเราขอเสนอให้สานักงาน คปภ. พิจารณาความเสี่ ยงที่เกิดจากภัยพิบตั ิเป็ นปัจจัย (loading factor) เพิ่มเติมที่จะ
นาไปใช้กบั ค่าความเสี่ ยง (risk charge) กับประเภทของการประกันภัยที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภยั
พิบตั ิ
6.19

We will also consider the correlation between catastrophe events and the non-catastrophe
insurance risk, along with correlations with other non-insurance risks, and this will be analysed
in Stage 2 of this project.

ทางเรายังได้มีการพิจารณาถึงสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิและความเสี่ ยง
จากการรับประกันที่มิได้เกิดจากภัยพิบตั ิ พร้อมทั้งยังศึกษาถึงสหสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงอื่น ๆที่ไม่ได้เกิดจากการรับ
ประกันภัยอีกด้วย จะมีการวิเคราะห์น้ ีในขั้นที่ 2 ของโปรเจคนี้
Considerations and justifications for proposals – Catastrophe insurance risk

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่เกิดจากภัยพิบัติ
6.20

The 2011 floods, which caused widespread and unprecedented losses in the market, are a
clear indicator of Thailand’s potential for catastrophe losses, and as such, catastrophe risk
should be identified and quantified separately.

เหตุการณ์น้ าท่วม 2554 ที่ผ่านมานั้น ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างกว้างขวางและเป็ นประวัติการณ์ในประเทศ
และเป็ นตัวบ่งชี้ที่ชดั เจนของความเสี ยหายที่เกิดภัยพิบตั ิที่อาจเกิดได้ในอนาคต ดังนั้นความเสี่ ยงเหล่านี้ควรจะถูก
ระบุและวัดแยกต่างหาก
6.21

A simplified approach is proposed, where an additional loading is applied to risk charges. We
note however that more sophisticated methods are adopted in some other jurisdictions, for
example Solvency II, which attempts to quantify the catastrophe risk through the use of a
number of predefined scenarios. This includes complex relationships between different perils,
between the specific exposures of the company and with other risks types.
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ทางเราขอเสนอให้ใช้วิธีการอย่างง่าย คือ มีการตั้ง loading ไว้ใช้สาหรับตั้งเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยง จาก
การศึกษาทางเราพบว่าบางหน่วยงานการกากับดูแล (เช่น Solvency II) นั้นใช้วิธีการที่ซับซ้อนในการคานวณ
โดยการพยายามที่จะวัดปริ มาณความเสี่ ยงภัยพิบตั ิโดยการใช้จานวนสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ที่กาหนดไว้
ล่วงหน้า ซึ่ งรวมถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างภัยต่างๆ และระหว่างโอกาสความเสี่ ยงต่างๆของที่บริ ษทั รับมา
และ ความเสี่ ยงประเภทอื่นๆ
6.22

It is impractical to require Thai companies to adopt catastrophe risk models at this stage of
RBC development, given the high technical demands and the time taken to develop
catastrophe risk models to any degree of practical accuracy. Explicitly modelling catastrophe
risk should therefore be considered a refinement which the OIC should put in place at some
future point in time.

ยังไม่แนะนาให้มีการนา model เกี่ยวกับความเสี่ ยงที่เกิดจากภัยพิบตั ิใช้ในการพัฒนา RBC ครั้งนี้ เนื่องจากต้องใช้
เทคนิคขั้นสู งในการปฏิบตั ิ อีกทั้งต้องใช้ระยะเวลามากในการพัฒนา model สาหรับความเสี่ ยงที่เกิดจากภัยพิบตั ิ
ให้มีความแม่นยาในทางปฏิบตั ิ ดังนั้นจึงขอเสนอในทางสานักงาน คปภ. พิจารณาการกาหนดความเสี่ ยงนี้ใน
อนาคต
Market risk

ความเสี่ ยงด้ านตลาด
6.23

The market risk capital aims to provide a buffer for the risks of financial losses associated with:

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับความเสี่ ยงจากความเสี ยหายทางการเงินที่
เกี่ยวเนื่องจาก:


Interest rate risk: non-parallel movements between the value of assets and liabilities
due to interest rate movements; and

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย: การเคลื่อนไหวระหว่างการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์กบั หนี้สินไม่อยูใ่ น
แนวคู่ขนาน (non-parallel) เนื่องจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และ


Reduction in the market value of assets due to exposures to equity, interest rate,
property and currency risks.

มูลค่าตลาดของสิ นทรัพย์ลดลงเนื่องจากความเสี่ ยงในตราสารทุน อัตราดอกเบี้ย อสังหาริ มทรัพย์ และ
อัตราแลกเปลี่ยน
6.24

Market risk capital should not apply to assets that back unit-linked fund assets as the market
risk is not borne by the insurer.
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เงินทุนสารองสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดนั้นไม่ควรรวมถึงสิ นทรัพย์ของแบบประกันยูนิตลิงค์ เนื่องจากบริ ษทั
ประกันมิได้เป็ นผูแ้ บกรับความเสี่ ยงนี้
Proposals – Market risk

ข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้ านตลาด
6.25

The following changes to the market risk capital framework are proposed:

ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้:


Clearer definition of market risk exposure or assets to which market risk shocks are
applied for the calculation of market risk capital charge;

กาหนดคานิยามเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านตลาดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรื อ กาหนดว่าสิ นทรัพย์ใดบ้าง
ที่ควรมีการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด


Consistency of the interest risk charge calculation with that of life insurers;

การคานวณเงินกองทุนความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยมีความสอดคล้องกับวิธีที่ใช้ในบริ ษทั ประกันชีวิต


Including other asset classes in the calculation of the equity risk charge, to reflect all
other assets that are not explicitly considered in the market risk charges; and

รวมสิ นทรัพย์อื่นๆในการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากตราสารทุน เพื่อให้เงินกองทุนสาหรับ
ความเสี่ ยงด้านตลาดสะท้อนถึงความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์อื่นๆด้วย และ


Changing the calculation of currency risk charges to be performed for each foreign
currency exposure separately, instead of the net position across all currencies.

การเปลี่ยนการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จากการนาทุกสกุลเงิน
มารวมกัน เป็ นการแยกสกุลเงินเป็ นแต่ละสกุล
Considerations and justifications for proposals – Market risk

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้านตลาด


Consistency of the interest risk charge calculation with that of life insurers

การคานวณเงินกองทุนความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบี้ยมีความสอดคล้ องกับวิธีที่ใช้ ในบริษัทประกันชี วิต
6.26

The current treatment of interest risk charges differs between non-life and life insurers. We
propose that this treatment be made consistent, and the practical implementation of this
consistency will be examined in Stages 2 and 3 of this project.

วิธีปฏิบตั ิของเงินกองทุนความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบนั นั้นแตกต่างกันระหว่างบริ ษทั ประกันวินาศภัย
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และบริ ษทั ประกันชีวิต เราเสนอให้ใช้วิธีปฏิบตั ิที่สอดคล้องกันและการเริ่ มต้นการปฏิบตั ิของข้อเสนอนี้ จะถูก
พิจารณาในขั้นที่ 2 และ 3 ของโครงการนี้


Extending the definition of equity exposures

การขยายคานิยามของโอกาสเสี่ยงภัยที่เกี่ยวกับตราสารทุน
6.27

A separate commodity risk charge is specified under the current RBC framework. This is
calculated as the summation of a separate risk charge applied to total gross commodities (to
capture basis risk), and the net long / short position for each product type (to capture
directional risk).

กรอบการกากับดูแล RBC ในปัจจุบนั ได้มีการแบ่งแยกเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดจากราคาสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ (commodities) ออกมาเป็ นอีกหนึ่งกองทุน ซึ่ งคานวณโดยการใช้ผลรวมของค่าความเสี่ ยงคูณด้วยมูลค่า
สิ นค้าโภคภัณฑ์ (เพื่อที่จะสามารถทราบถึง basis risk) และสถานะซื้ อขายสุ ทธิ (net long/short position)
สาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (เพื่อที่จะสามารถทราบถึง directional risk)
6.28

While this is consistent with the Basel III framework, net long / short positions in commodities
are less relevant to an insurer’s investment strategy and no other jurisdictions specify a
separate risk charge for commodity exposures as part of their RBC requirements.

แนวปฏิบตั ิน้ ีมีความสอดคล้องกับกรอบกากับ Basel III แต่สถานะซื้ อขายสุ ทธิในสิ นค้าโภคภัณฑ์น้ นั มักไม่มีผล
ต่อกลยุทธ์การลงทุนของบริ ษทั ประกันภัย และไม่มีหน่วยงานการกากับดูแลของประเทศใดที่มีการระบุให้แยก
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในข้อกาหนด RBC
6.29

Hence, it is proposed that:

ดังนั้นเราจึงเสนอให้:


the commodity risk charge be combined within equity risk; and

ความเสี่ ยงด้านตลาดจากราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ควรถูกรวมอยูใ่ นความเสี่ ยงจากตราสารทุน และ


the equity risk charge applies to any other assets not explicitly considered in any of the
other stress tests (i.e. commodities)

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากตราสารทุนสามารถนาไปใช้กบั สิ นทรัพย์อื่นๆที่มิได้มีการพิจารณาใน
การทดสอบสภาวะวิกฤติ (เช่น สิ นค้าโภคภัณฑ์)
6.30

This approach is consistent with the Australian and Solvency II framework, and considered
appropriate since these commodity assets do not comprise a significant proportion of
investments by insurers.

วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่สอดคล้องกับวิธีที่ใช้ในออสเตรเลีย และSolvency II และถูกพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมเนื่องจาก
สิ นทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้เป็ นสัดส่ วนที่สาคัญของเงินลงทุนของบริ ษทั ประกันภัย
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Changing the currency risk calculation

การเปลีย่ นการคานวณความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
6.31

The currency risk charge is currently calculated based on the net position of all foreign
currency exposures considered together. This implicitly assumes that short positions from a
foreign currency may be allowed to offset long positions in another foreign currency, which
may not be true in practice. We have therefore proposed that the foreign currency risk charge
be calculated separately for each foreign currency exposure.

ในปัจจุบนั มีการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะของการพิจารณาความเสี่ ยง
ของสถานะสุ ทธิของทุกๆสกุลเงินตราต่างประเทศรวมกัน ซึ่ งมีหมายความว่าอาจจะเกิดการหักล้างกันได้ระหว่างผู ้
ซื้ อสัญญา (long position) กับ ผูข้ ายสัญญา (short position) ในสกุลเงินที่แตกต่างกัน ซึ่ งในความเป็ นจริ งนั้น
การหักล้างกันที่เกิดขึ้ยอาจจะไม่ถูกเสมอไป ทางเราจึงขอเสนอให้มีการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนแบ่งแยกออกไปในแต่ละสกุลเงิน
Future developments and other considerations – Market risk

การพัฒนาในอนาคต และการพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ – ความเสี่ยงด้ านตลาด


Recalibration of market risk factors.

การกาหนดค่าพารามิเตอร์ สาหรับปัจจัยความเสี่ยงด้ านตลาดใหม่
6.32

A recalibration of the market risk requirements is intended based on a specified risk measure,
confidence level and time horizon. As part of this exercise, the following items, which are
absent in the current framework, will also be considered in Stage 2 of this project:

ข้อกาหนดที่มีสาหรับการกาหนดค่าพารามิเตอร์ สาหรับปัจจัยความเสี่ ยงด้านตลาดใหม่น้ นั จะใช้ตวั ชี้วดั ความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับระดับความเชื่อมัน่ และในระยะเวลาที่กาหนด รายการต่อไปนี้ยงั มิได้มีอยูใ่ นกรอบกากับดูแลใน
ปัจจุบนั ซึ่ งจะได้รับการพิจารณาในขั้นที่ 2 ของโครงการนี้:


A single interest rate risk charge scale for both life insurers and non-life insurers to
capture interest rate volatility driven by economic factors rather than type of business;

จะมีการใช้มาตรฐานเดียวกันสาหรับการวัดค่าความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของทั้งบริ ษทั ประกันชีวิตและ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อจะได้ตรวจจับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจมากกว่าประเภทของธุรกิจ


Pro-cyclical adjustments; and

การปรับค่าต่างๆเพื่อเตรี ยมรับกับวงจรเศรษฐกิจ


Improvement in the risk sensitivities or level of granularity to the current equity risk
charge structure.
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การปรับปรุ งความอ่อนไหวที่มีต่อโครงสร้างเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากตราทุน (equity risk
charge) ในปัจจุบน
ั

Credit (default) risk

ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (การผิดนัดชาระหนี้)
6.33

The credit (default) risk capital aims to mitigate the risks of financial losses associated with
asset defaults and related loss of income due to the inability or unwillingness of a counterparty
to fully meet its contractual financial obligations.

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต (การผิดนัดชาระหนี้) นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเสี่ ยงจากความ
เสี ยหายทางการเงินที่เกิดจากการผิดนัดชาระดอกเบี้ยหรื อเงินต้นของสิ นทรัพย์ และ ความเสี ยหายของรายได้ที่
เกี่ยวข้องกับความไม่สามารถหรื อการฝ่ าฝื นของคู่สัญญาในการชาระหนี้ตามสัญญา
Proposals – Credit (default) risk

ข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้ านเครดิต (การผิดนัดชาระหนี)้
6.34

The following changes to the credit risk capital framework are proposed:

ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตมีดงั นี้:


Alignment of local and internationally recognised credit ratings.

ความสอดคล้องกันของยอมรั บความน่าเชื่อถือในการชาระหนี้ (credit rating) ทั้งในและต่างประเทศ


Introduce more classes of intermediaries, for example, agency or brokerage
companies

การเริ่ มนาการแบ่งประเภทของสื่ อช่องทางการขายให้มีมากขึ้น เช่นนายหน้าหรื อบริ ษทั นายหน้า


Investigate the potential correlation between reinsurance counterparties.

ตรวจสอบสหสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาประกันภัยต่อ
6.35

This may be re-visited in Stage 2 as we have requested for companies to provide us with
additional details of counterparties as part of our data requests in Stage 1.

ส่ วนนี้อาจจะถูกนามาพิจารณาอีกครั้ง ในขั้นที่ 2 เพราะเราได้ทาการร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมของคู่สัญญาจาก
บริ ษทั ต่างๆ ในขั้นตอนที่ 1 ไปแล้ว

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Considerations and justifications for proposals – Credit (default) risk

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้านเครดิต (การผิดนัดชาระหนี้)


Alignment of local and internationally recognised credit ratings

ความสอดคล้องกันของยอมรับความน่ าเชื่อถือในการชาระหนี้ (credit rating) ทั้งในและต่างประเทศ
6.36

Several insurers have raised issues that credit ratings on foreign bonds are inconsistent
between local and foreign rating agencies. Using the Thai government bond as an example –
it is assigned an AAA rating by local rating agencies1, however it is currently assigned a Baa1
credit rating by foreign rating agencies. Likewise, foreign bonds that are rated as “BBB” by
foreign rating agencies might be rated at a higher rating by local agencies, and there is an
inconsistency between local and international credit ratings.

บริ ษทั ประกันภัยหลายแห่งยกประเด็นเกี่ยวการจัดอันดับเครดิตของหุน้ กูต้ ่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกันระหว่าง
สถาบันจัดอันดับภายในประเทศและสถาบันจัดอันดับทีต่ ่างประเทศ ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาลไทย - สถาบัน
จันอันดับในประเทศไทยได้กาหนดให้เป็ น AAA แต่ในขณะนี้การจัดอันดับเครดิตในต่างประเทศจัดให้เป็ น Baa1
ในทานองเดียวกันพันธบัตรต่างประเทศที่ได้รับการประเมินว่าเป็ น "BBB" โดยสถาบันจัดอันดับต่างประเทศ
อาจจะมีการจัดอันดับให้อยูส่ ู งกว่าโดยหน่วยงานภายในประเทศจึงก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างประเทศ
ในเรื่ องการจัดอันดับเครดิต
6.37

Hence, alignment of local and internationally recognised credit ratings is required. This can be
conducted with reference to the corresponding credit ratings assigned to Thai Government
bonds at the time credit risk capital calculations are conducted.

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกันของยอมรั บความน่าเชื่อถือในการชาระหนี้ (credit rating) ทั้งในและต่างประเทศ ควร
ใช้ credit rating ของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่มีการคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต


Introduce more classes of intermediaries

การเริ่มนาการแบ่ งประเภทของสื่ อช่ องทางการขายให้ มีมากขึ้น
6.38

The current regulation only considers intermediary credit risk from premiums owed from
organisations (state or private). However the counterparty credit risk is sometimes extended to
intermediaries since they constitute a potentially significant source of potential losses to the
insurer.

กฎระเบียบในปัจจุบนั จะพิจารณาเพียงแค่ ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกิดจากเบี้ยประกันที่คา้ งชาระจากองค์กรต่าง (รัฐ
หรื อเอกชน) แต่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาจะถูกขยายออกไปให้รวมถึงหน่วยงานที่เป็ นช่องทางการขาย
ด้วย เพราะนัน่ คือแหล่งความเสี่ ยงอีกหนึ่งแห่ง ที่อาจทาให้เกิดการสู ญเสี ยต่อบริ ษทั ได้

1

TRIS and Fitch (Thailand)
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Investigation of the potential correlation between reinsurance counterparties

การสารวจของสหสั มพันธ์ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่ างคู่สัญญาประกันภัยต่ อ
6.39

There is an intrinsic correlation between reinsurance counterparties. An example is the 2011
floods, where reinsurers’ abilities to repay were simultaneously diminished, and resulted in an
amplification of credit risk for some insurers.

การเกิดสหสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาประกันภัยต่อนั้น ตัวอย่างคือเหตุการณ์น้ าท่วมเมื่อปี 2554 ที่ความสามารถของ
บริ ษทั ประกันภัยต่อที่สามารถจ่ายค่าชดเชยนั้นได้ลดลงพร้อมๆกันเป็ นจานวนมาก และส่ งผลให้เกิดการขยายของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตสาหรับบริ ษทั ประกันภัยบางบริ ษทั
6.40

Some jurisdictions therefore include the potential for this correlation within the different
components of their credit risk charges, as well as sometimes correlating the credit risk
charges with catastrophe risk. The allowance for correlations between reinsurers could be
included as an additional explicit calculation after the individual counterparties’ risk charges
have been determined or it can be included within the parameters derived in the calibration
exercise.

ดังนั้นบางประเทศจึงรวม จึงรวมสหสัมพันธ์ชนิดนี้ที่อาจเกิดขึ้นอีกให้เป็ นองค์ประกอบอีกหนึ่งองค์ประกอบของ
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต เช่นเดียวกับการที่มีสหสัมพันธ์ระหว่างเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้าน
เครดิต และความเสี่ ยงด้านภัยพิบตั ิ การเผื่อค่าของสหสัมพันธ์ที่มีอยูร่ ะหว่างบริ ษทั ประกันภัยต่อที่เป็ นอาจจะถูก
รวมเป็ นส่ วนเพิ่มเติมหลังจากได้คานวณความเสี่ ยงด้านเครดิตของและคู่สัญญา เป็ นรายๆ หรื ออาจจะรวมอยูใ่ น
การตั้งค่าพารามิเตอร์ ที่ได้มาจากการปรับเทียบ


Other considerations

การพิจารณาในเรื่องอืน่ ๆ
6.41

In some jurisdictions there is the consideration of the effects of counterparty default beyond
the actual net reinsurance asset. For example, the default of a reinsurer which provides a high
layer catastrophe cover will likely have little impact on the setting of the supervisory reserves,
even at the 75% sufficiency level. This implies that the net reinsurance asset is likely to be very
low at any single moment in time. However at the levels of sufficiency at which capital amounts
are regularly set, the role of the reinsurer may become more pivotal as the cover it provides is
specifically intended to limit the extreme losses which the ceding insurer could potentially be
liable for. Hence upon the reinsurer’s default, there will be direct capital implications which
would not normally be captured by considering net reinsurance assets alone.

ในบางประเทศได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบของการการผิดสัญญาของคู่สัญญานอกเหนือจากการสิ นทรัพย์
ประกันภัยต่อสุ ทธิ (net reinsurance asset) ตัวอย่างเช่นการผิดสัญญาของบริ ษทั ประกันภัยต่อที่ได้ให้ความ
คุม้ ครองด้านภัยพิบตั ิในกรณี ที่ค่าความเสี ยหายสู ง จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการตั้งค่าของเงินสารองตาม
กฎหมาย บนพื้นฐานความเพียงพอ ณ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 75 ซึ่ งก็หมายความว่าสิ นทรัพย์ประกันภัยต่อสุ ทธิมี
แนวโน้มที่จะอยูใ่ นระดับต่ามากในช่วงเวลาใดก็ตาม แต่ในระดับของความเพียงพอของจานวนเงินกองทุนที่มีการ
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ตั้งอยูเ่ สมอแล้วนั้น บทบาทของบริ ษทั ประกันภัยต่ออาจจะสาคัญมากขึ้นเนื่องจากความคุม้ ครองนั้นมีจุดประสงค์
เพื่อจากัดการสู ญเสี ยรุ นแรงที่เกิดกับบริ ษทั ประกันภัย ดังนั้นเมื่อบริ ษทั ประกันภัยต่อผิดสัญญาจึงมีผลกระทบต่อ
เงินทุนโดยตรงซึ่ งไม่สามารถบอกได้หากพิจารณาแต่เพียงสิ นทรัพย์ประกันภัยต่อสุ ทธิอย่างเดียว
6.42

With the exception of mortgage loans, there is no explicit allowance for capital relief arising
from collaterals under the current RBC framework. For consistency with other jurisdictions,
OIC should allow insurers credit for collateral, however there are a number of key issues to
take into account:

จากข้อยกเว้นของเงินกูจ้ านอง (mortgage loans) ในกรอบการกากับดูแลของ RBC ที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั ยังไม่มีค่าเผื่ออย่างชัดเจนสาหรับการผ่อนปรนของกองทุนที่เกิดขึ้นจากหลักประกันเงินกู ้ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับหน่วยงานการกากับดูแลของประเทศอื่นๆ สานักงาน คปภ. ควรอนุญาตให้บริ ษทั ประกันมีการเครดิต
หลักประกันเงินกู ้ อย่างไรก็ตามปัญหาสาคัญที่ควรได้รับการพิจารณามีดงั นี้ :


While the use of collateral reduces or transfers credit risk and this is recognised in
other jurisdictions, collateral may add to residual risks in the form of legal, operational
and/or liquidity risk. Insurers should have adequate risk management policies and
procedures in place to employ appropriate controls for these risks.

หน่วยงานการกากับดูแลอื่นๆยอมรับการใช้ของหลักประกันเงินกูน้ ้ นั ลดลงหรื อมีการโอนย้ายความเสี่ ยง
หลักประกันเงินกูน้ ้ นั อาจมีการเพิ่มความเสี่ ยงที่เหลืออยู่ ที่อยูใ่ นรู ปแบบของความเสี่ ยงด้านกฎหมาย ด้าน
การปฏิบตั ิงาน และ/หรื อ ด้านสภาพคล่อง บริ ษทั ประกันควรนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอและ
มีข้ นั ตอนการควบคุมความเสี่ ยงเหล่านี้อย่างเหมาะสม


Collateral may only be recognised for capital relief where this is not already reflected in
credit rating assigned to the debt obligation.

หลักประกันเงินกูอ้ าจมิได้รับรู ้ในการผ่อนปรนของกองทุน ซึ่ งยังมิได้มีการสะท้อน credit rating ไปยัง
ตราสารหนี้


Criteria defining the quality of collateral will need to be defined, and haircuts may be
applied.

ควรมีการกาหนดเงื่อนไขของลักษณะหลักประกันเงินกู ้
6.43

Under the current RBC framework, there is no differentiation in credit risk charge between
short term and long term debt obligations1. This will be addressed as part of the recalibration
of the credit risk requirements.

ภายใต้กรอบการกากับ RBC ที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั นั้นยังมิได้กาหนดความแตกต่างของเงินกองทุนสาหรับ

1

For bonds issued by Government / Central bank, development banks and financial institutions.
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ความเสี่ ยงด้านเครดิตระหว่างตราสารหนี้1 ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะมีการนามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการกาหนด
ค่าพารามิเตอร์ ใหม่ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
Collective investment schemes, structured products and repurchase
agreements

การจัดการในลักษณะกองทุนรวม และ ตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบให้ มี
โครงสร้ างเฉพาะ และ ธุรกรรมซื้อคืน
6.44

Collective investment schemes (i.e. unit trusts) are subject to both market risks and credit
risks, and these risks are currently quantified together under the current RBC framework.

การจัดการในลักษณะกองทุนรวม (เช่น หน่วยลงทุน) มีความเสี่ ยงด้านตลาด และ ความเสี่ ยงด้านเครดิต และความ
เสี่ ยงทั้งสองอย่างได้ถูกรวมอยูด่ ว้ ยกันในกรอบการกากับดูแลของ RBC ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
6.45

To determine the combined market and credit risk for collective investment schemes (for
example unit trusts) under the current RBC framework, insurers are required to determine the
allocation of exposures across asset categories by using a “look-through” approach based on:

การที่กาหนดให้มีการรวมความเสี่ ยงด้านตลาดและความเสี่ ยงด้านเครดิตของการจัดการในลักษณะกองทุนรวม
(เช่น หน่วยลงทุน) เข้าด้วยกันภายใต้กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั นั้น บริ ษทั ประกันภัยต้อง
ทาการกาหนดสัดส่ วนของความเสี่ ยงออกตามประเภทสิ นทรัพย์ที่ได้ลงทุนโดยการใช้วิธี “look-through” จาก
ข้อมูลของ:


the latest annual scheme report, or where this is unavailable;

รายงานประจาปี ของปี ล่าสุ ด ถ้าหากไม่มีให้ใช้


the investment scheme mandate.

นโยบายการลงทุน
6.46

The corresponding risk charge for these asset categories would then be applied.

แล้วจึงนาเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์ประเภทนั้นๆมาใช้
6.47

The industry has raised several issues in relation to the complexities and practicality
associated with the current approach, including:

ภาคธุรกิจมีการนาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากความซับซ้อนของการใช้หลักการนี้ในภาคปฏิบตั ิดงั นี้ :

1

สาหรับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล / ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิ ชย์ และ สถาบันการเงิน
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The availability of information on asset allocation may not be in sufficient detail, is often
inconsistent across different funds, and annual fund reports are often delayed.

ข้อมูลที่สามารถนามาใช้สาหรับการจัดสรรของสิ นทรัพย์อาจมีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอ และอาจมีความ
ไม่สอดคล้องกันระหว่างกองทุนประเภทต่างๆ และ รายงานประจาปี ของกองทุนมักมีการรายงานที่ล่าช้า


Across the industry, insurers invest a significant proportion of assets in unit trusts; and
for some insurers, exposure spans across multiple trusts. Hence, a significant amount
of time is required to allocate investments into different asset buckets under the “lookthrough” approach.

ในภาคธุรกิจประกันภัย บริ ษทั สามารถลงทุนในหน่วยลงทุน (โดยมีสัดส่ วนการลงทุนอย่างมีสาระสาคัญ
ได้) นอกเหนือจากนี้บางบริ ษทั อาจทาการลงทุนมากกว่า 1 ทรัสต์ ดังนั้นจึงมีการใช้ระยะเวลาเป็ นจานวน
มากในการกระจายการลงทุนออกตามประเภทของสิ นทรัพย์ต่างๆเพื่อใช้วิธีการ “look-through”


Deposits are required to be separated from debt securities, and the underlying duration
of cash flows for these assets must be determined to calculate interest rate risk. This
is difficult to execute in practice.

เงินฝากนั้นถูกแยกออกจากตราสารหนี้ และในการคานวณ duration ของกระแสเงินสดสาหรับสิ นทรั พย์
ประเภทนี้จาเป็ นต้องนามาคานวณความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย ซึ่ งมีความยุง่ ยากในการดาเนินการ
ในทางปฏิบตั ิ
Relevant ICPs – Collective investment schemes and structured products and repurchase
agreements
ICPs ที่เกีย
่ วข้ อง – การจัดการในลักษณะกองทุนรวม ตราสารทางการเงินทีถ่ ูกออกแบบให้ มีโครงสร้ างเฉพาะ

และ ธุรกรรมซื้อคืน
ICP
15.3.10

Description
For those assets which are lacking in transparency, the risk profile should be carefully
analysed by the insurer. The insurer should look through to the underlying exposure of
the investment as far as possible as well as considering the additional risks introduced
by and inherent in the investment structure. For example, additional legal risks may arise
if investments are located outside of the insurer’s operating jurisdictions. Potential
obligations to make future payments under the assets should be identified and
adequately covered.

ในกรณี สินทรัพย์ขาดความโปร่ งใส บริ ษทั ประกันควรพิจารณาสถานะในการลงทุนโดยพิจารณาความเสี่ ยง
ที่อาจเพิ่มขึ้นจากโครงสร้างในการลงทุน เช่น ความเสี่ ยงด้านกฎหมายที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนนอกเขต
การกากับของบริ ษทั ประกัน จากการจ่ายเงินตามสัญญาที่อาจมีข้ นึ ในอนาคต
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Proposals –Collective investment schemes, structured products and repurchase agreements

ข้ อเสนอ – การจัดการในลักษณะกองทุนรวม ตราสารทางการเงินที่ถกู ออกแบบให้ มีโครงสร้ างเฉพาะ และ
ธุรกรรมซื้อคืน
6.48

The following changes are proposed to the “look-through” approach for collective investment
schemes:

ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนการใช้วิธีการ “look-through” สาหรับการจัดการในลักษณะกองทุนรวม มีดงั นี้:


Allocation of asset classes may be based on significant asset class (for example,
where asset class > 80% of total assets);

การจัดสรรออกเป็ นประเภทสิ นทรัพย์น้ นั อาจทาการจัดสรรสาหรับสิ นทรัพย์ที่มีสัดส่ วนของการลงทุนที่มี
นัยสาระสาคัญ (เช่น ประเภทสิ นทรัพย์ > 80% ของสิ นทรัพย์ท้ งั หมด)


Simplification of interest-related risk based on average asset duration;

ลดความซับซ้อนของการคานวณความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการใช้ค่าเฉลี่ย duration ของสิ นทรัพย์


Simplification of credit-related risk based on average credit-related duration;

ลดความซับซ้อนของการคานวณความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยการใช้ค่าเฉลี่ย credit-related duration


Combination of “deposits” with “debt” as a single asset category; and

รวมเงินฝากและตราสารหนี้ให้เป็ นสิ นทรัพย์ประเภทเดียวกัน และ


Separate reporting of market and credit risks.

แบ่งแยกรายงานระหว่างความเสี่ ยงด้านตลาด และ ความเสี่ ยงด้านเครดิต
6.49

In addition, we propose that the market and credit risk for structured products should be
captured, and the capital requirement should follow a similar “look-through” approach as that
adopted for unit trust investments, except no simplification of the approach should be allowed.

นอกเหนือจากนี้ ทางเราขอเสนอให้มีการกาหนดความเสี่ ยงด้านตลาดและความเสี่ ยงด้านเครดิตสาหรับตราสารทาง
การเงินที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเฉพาะ และเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้ควรเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
ข้อเสนอของการลงทุนในหน่วยลงทุน
6.50

The proposed approach will be further refined in Stage 2 using the industry data supplied by
the OIC and other supplementary data collected from insurance companies.

หมายเหตุ: ขอเสนอนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในระยะที่ 2 หลังจากที่มีการใช้ขอ้ มูลของภาคธุรกิจที่ได้รับมาจาก
สานักงาน คปภ. และ เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆจากบริ ษทั ประกันภัย
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Repurchase, reverse repurchase and securities lending agreements

ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะซื้อคืนตามธุรกรรมซื้อคืน ธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญา
จะขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืน และ สัญญาการให้ยมื หลักทรัพย์
6.51

The capital calculations for repurchase, reverse purchase and securities lending agreements
are not specified in the current RBC framework. The following is proposed for the RBC 2
framework:

การคานวณเงินกองทุนสาหรับธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะซื้ อคืนตามธุรกรรมซื้ อคืน (Repurchase
agreement) ธุรกรรมซื้ อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะขายคืนตามธุรกรรมซื้ อคืน (Reverse repurchase
agreement) และ สัญญาการให้ยม
ื หลักทรัพย์ (Securities lending agreement) นั้นยังมิได้มีการระบุใน

กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่บงั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ทางเราขอเสนอให้กรอบการกากับดูแลของ RBC ระยะที่
2 มีการกาหนด:
6.52

Where an insurer purchases a securities repurchase (repo), it agrees to sell securities at a
specified price and repurchase the securities on a specified date and at a specified price. The
capital charge associated with this exposure should be the higher of the:

เมื่อบริ ษทั ประกันทาธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะซื้ อคืนตามธุรกรรมซื้ อคืน (Repurchase
agreement) นั้นได้ทาข้อตกลงที่จะขายหลักทรัพย์ในราคาที่ระบุไว้ และจะทาการซื้ อคืนหลักทรัพย์ ณ วัน และ

ราคาที่ได้ระบุไว้ เงินกองทุนสาหรับสิ นทรัพย์น้ ีควรเป็ นมูลค่าที่สูงกว่าของ


market risk charge for the securities to be repurchased; or

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดสาหรับหลักทรัพย์ที่ตอ้ งทาการซื้ อคืน หรื อ


credit risk charge for the exposure to the counterparty.

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
6.53

Where an insurer purchases a reverse repurchase agreement, it is involved in the purchase
and subsequent sale of securities at a specified date and at a specified price. The transaction
is in effect a collateralised loan and the capital charge is measured as the credit risk charge on
the exposure to the counterparty.

เมื่อบริ ษทั ประกันทาธุรกรรมซื้ อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะขายคืนตามธุรกรรมซื้ อคืน (Reverse repurchase
agreement) จะเป็ นการซื้ อและทาการขายหลักทรัพย์ในภายหลัง ณ วันและราคาที่ได้ระบุ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นมีผล

ต่อหลักประกันเงินกูแ้ ละเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยง จึงควรวัดมูลค่าความเสี่ ยงเป็ นเงิน กองทุนสาหรับความเสี่ ยง
ด้านเครดิตจากคู่สัญญา
6.54

Where an insurer acts as a principal to the transaction by lending their own securities, the
capital charge is measured as the higher of the:

เมื่อบริ ษทั ประกันเป็ นผูใ้ ห้ยมื สิ นทรัพย์ เงินกองทุนสาหรับสิ นทรัพย์น้ ีควรเป็ นมูลค่าที่สูงกว่าของ
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market risk charge for the securities lent; or

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดสาหรับหลักทรัพย์ที่ให้กยู ้ มื


credit risk charge for the exposure to the borrow of the securities.

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตของผูย้ ืมหลักทรัพย์
Concentration risk

ความเสี่ ยงด้ านการกระจุกตัว
6.55

The concentration risk charge aims to mitigate the risks of excessive exposure to a single
counterparty.

เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวนั้นตั้งขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ ยงของโอกาสเสี่ ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการ
ซื้ อขายกับคู่สัญญารายหนึ่งรายใดที่มากเกินไป
6.56

Under the current Thai RBC framework, the concentration risk charge is currently based on the
excess of assets over prescribed asset concentration limits, where the asset concentration
limits may differ from current investment limits.

ภายใต้กรอบการกากับดูแลของ RBC ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยอยูใ่ นปัจจุบนั เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยง
ด้านการกระจุกตัวนั้นคิดจากส่ วนเกินของสิ นทรัพย์จากมูลค่าขีดจากัดที่กาหนดไว้สาหรับการลงทุนกระจุกตัวอยู่
ในสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ซึ่ งขีดจากัดของการลงทุนกระจุกตัวอยูใ่ นสิ นทรัพย์ไดสิ นทรัพย์หนึ่งอาจแตกต่างไปจากขีดจากัด
ของการลงทุนที่บงั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
Asset
concentration
charge

Asset value
(single
counterparty)

6.57

Asset
concentration
limit

Note that asset concentration risk should be differentiated from credit (default) risk, although
there may be some interdependencies between these two risks. The calibration of asset
concentration limits should not be performed independently from the calibration of credit
(default) risk charges, to avoid excessive capital requirements as a result of double-counting of
risks.

หมายเหตุ: ความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุนในสิ นทรัพย์ควรแตกต่างไปจากความเสี่ ยงด้านเครดิต (การ
ผิดนัดชาระหนี้) ถึงแม้ว่าความเสี่ ยงทั้งสองนี้อาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ของ
ขีดจากัดของการลงทุนกระจุกตัวอยูใ่ นสิ นทรัพย์อาจทาการกาหนดขึ้นอย่างเป็ นอิสระจากการกาหนด
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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ค่าพารามิเตอร์ ของเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต (การผิดนัดชาระหนี้) เพื่อหลีกเลี่ยงเงินกองทุนที่ตอ้ ง
ดารงที่มากเกินไปเนื่องจากการการบันทึกความเสี่ ยงที่ซ้ าซ้อนกัน
Relevant ICPs – Concentration risk
ICPs ที่เกีย
่ วข้ อง

ICP

– ความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัว

Description
Financial requirements are not sufficient by themselves to ensure solvency and should be
complemented with appropriate quantitative and/or qualitative requirements limiting /
regulating the investment risks that are taken by the insurer. This guards against the
possibility that the regulatory capital requirements and the insurer’s own risk and solvency
assessments do not fully cover the risks inherent in those activities.

15.1.3

ข้อกาหนดทางการเงิน (Financial requirements) เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการสร้างความมัน่ ใจว่า
สิ นทรัพย์จะมีคุณภาพและปริ มาณที่เพียงพอต่อความมัน่ คงทางการเงินตามขีดจากัด / การควบคุมความเสี่ ยง
จากการลงทุนของบริ ษทั ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่การดารงเงินกองทุนตามกฎหมาย และประเมินความมัน่ คงและ
ความเสี่ ยงของบริ ษทั อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ ยงมีอยูอ่ ย่างสมบูรณ์
The supervisor establishes quantitative and qualitative requirements, where
appropriate, on the use of more complex and less transparent classes of assets and
investment in markets or instruments that are subject to less governance or regulation.

15.6

หน่วยงานกากับควรกาหนดข้ อกาหนดเชิงปริ มาณและข้ อกาหนดเชิ งคุณภาพที่เหมาะสมในการใช้เครื่ องมือ
ทางการเงินที่มีความซับซ้อนและไม่มีความโปร่ งใส หรื อไม่มีกฎระเบียบตามกฎหมายควบคุม

Proposals –Concentration risk

ข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัว
6.58

The following changes are proposed to concentration risk:

ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวมีดงั นี้:


When investment limits are sufficient to mitigate concentration risk, alignment of
the asset concentration risk charge, is appropriate. Concentration limits for
reinsurance assets are to be retained, with the limits to be reviewed in stages 2 and 3;

เมื่อข้ อจากัดของการลงทุนนั้นเพียงพอที่จะบรรเทาความเสี่ ยงด้ านการกระจุกตัว ดังนั้นจึงมีความ
เหมาะสมที่จะกาหนดให้ มีความสอดคล้ องกับเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้ านการกระจุกตัวของการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์


For reinsurance assets, the current concentration risk component should be expanded
to include limits of recoveries as a proportion of total policy liabilities which can be
attributable to domestic companies taking on risk as reinsurance.
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สาหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ส่ วนประกอบของความเสี่ ยงด้านการจุกตัวในปัจจุบนั ควรจะคล
อบคลุมถึงการจากัดจานวนของส่ วนรับคืน ที่แจงเป็ นสัดส่วนของหนี้สินโดยรวมของบริ ษทั ประกันภัย
ภายในประเทศที่รับความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยต่อ
Considerations and justifications for proposals – Concentration risk

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
6.59

The OIC prescribes investment limits for insurance companies and we understand that the
new investment regulations include prescribed limits at a single counterparty level, to mitigate
the risk of concentrated exposure to a single entity.

สานักงาน คปภ.ได้มีการกาหนดข้อจากัดของการลงทุนสาหรับบริ ษทั ประกันภัย ทางเราเข้าใจว่ากฎเกณฑ์เรื่ องการ
ลงทุนประกอบธุรกิจที่พ่ งึ มีการบังคับใช้ใหม่น้ นั ได้มีการกาหนดระดับข้อจากัดการลงทุนกับคู่สัญญาแต่ละราย เพื่อ
เป็ นการจากัดโอกาสความเสี่ ยงด้านการกระจุกที่มีต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
6.60

Hence, it is proposed that the asset concentration limits be aligned with the investment limits
prescribed under the new investment regulations.

ดังนั้นจึงขอเสนอให้ขีดจากัดของการจุกตัวของสิ นทรัพย์น้ นั สอดคล้องกับขีดจากัดของการลงทุนที่ถูกกาหนดไว้
ภายใต้ขอ้ จากัดของกฎระเบียบของการลงทุนแบบใหม่
6.61

It is clear from the recent flooding in Thailand that there has been a large concentration of
reinsurance cover purchased within the Thai market, rather than there being a diversified
spread of coverage with foreign reinsurers. This led to critical credit issues when it came to the
payment of the recoveries due. This would have been avoided if there had been similar
controls on the limits of protection bought from the local market as there were on the foreign
reinsurance market.

เป็ นที่ชดั เจนจากน้ าท่วมเมื่อเร็ ว ๆ นี้ในประเทศไทยที่มีความจุกตัวของความคุม้ ครองการประกันภัยต่อที่ซ้ื อใน
ตลาดไทยมากกว่าที่จะแพร่ กระจายไปซื้ อความคุม้ ครองกับบริ ษทั ประกันภัยต่อในต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นหารนาไปสู่
ประเด็นด้านเครดิตเมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งมีการจ่ายส่ วนรับคืน เหตุการณ์น้ ีสามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีการควบคุมจานวน
ประกันภัยต่อที่สามารถซื้ อได้ในประเทศเหมือนที่มีไว้สาหรับการซื้ อประกันภัยต่อในต่างประเทศ
Liquidity risk

ความเสี่ ยวด้ านสภาพคล่ อง
6.62

As demonstrated during the global financial crisis, liquidity risk was one of the most significant
risks that led to the failure or near failure of financial institutions, although the capitalisation
level of such institutions were relatively strong at the onset of the crisis.

จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกพบว่าความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเป็ นความเสี่ ยงที่สาคัญ และยังเป็ นปัจจัยที่นาไปสู่ ความ
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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ล้มละลายหรื อเกือบล้มละลายของสถาบันการเงิน ถึงแม้ว่าระดับเงินทุนของสถาบันการเงินนั้นๆมีความแข็งแกร่ ง
ก่อนการเกิดวิกฤตการณ์
Proposals – Liquidity Risk

ข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
6.63

Instead of adopting specific risk capital charge, it is proposed that a two-prong approach be
adopted in addressing potential liquidity risk exposure to insurers. First prong is for insurers to
assess internally their own liquidity risk exposure as part of their ORSA process. Second prong
is, based on the insurers own assessment, the level of capital that the insurer needs to hold
should reflect the liquidity risk exposure. This can be done either via a supervisory adjustment
to arrive at an adjusted PCR level for individual insurers or if ORSA is implemented, as part of
insurers’ own internal target capital level above the PCR level. We will discuss with OIC the
relative practicality of both the approaches.

แทนที่จะเสนอให้มีการกาหนดเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงนี้ ขอทาการเสนอให้มีการดาเนินงานในสองลักษณะ
(two-prong approach) ในการระบุความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นต่อบริ ษทั ประกันภัยแทน การ
ดาเนินงานแรกนั้นใช้สาหรับบริ ษทั ประกันภัยในการประเมินความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งในกระบวนการ ORSA การดาเนินงานทีส่ องนั้นขึ้นอยูก่ บั การประเมินมูลค่าความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของ
บริ ษทั ประกันภัย ซึ่ งวิธีการนี้จะมีการกาหนดระดับเงินกองทุนที่บริ ษทั ประกันภัยควรถือไว้เพื่อสะท้อนความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่อง ทางเราจะทาการหารื อกับทางสานักงาน คปภ. เกี่ยวกับการใช้ 2 วิธีน้ ีในทางปฏิบตั ิ
Considerations and justifications for proposals – Liquidity risk

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ความเสี่ยวด้ านสภาพคล่อง
6.64

There is no generally accepted practice in the measurement of liquidity risk for insurance
business, as demonstrated by all the jurisdictions benchmarked where liquidity risk is not
considered as part of the standard capital model. Furthermore, the extent of liquidity risk for an
insurer depends significantly on the nature of insurance business for example, if the significant
part of the business is akin to banking products such as deposits that can be withdrawn in
short notice, the liquidity risk will be higher as compared to the traditional protection type.

การวัดมูลค่าความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของบริ ษทั ประกันภัยนั้นยังไม่มีหลักปฏิบตั ิโดยสากล ดัง่ ที่แสดงให้เห็นใน
ตารางเปรี ยบเทียบระหว่างหน่วยงานการกากับดูแลของประเทศต่างๆที่ยงั มิได้มีการพิจารณาความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องเป็ นส่ วนหนึ่งของตัวแบบเงินกองทุนมาตรฐาน นอกเหนือจากนี้ขอบเขตของความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
สาหรับบริ ษทั ประกันภัยยังขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจประกันภัยเป็ นอย่างมากอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากรู ปแบบ
ของแบบประกันภัยนั้นมีความคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร เช่น เงินฝากที่สามารถไถ่ถอนได้โดยใช้
เวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องก็จะสู งกว่ารู ปแบบประกันโดยทัว่ ไป
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Given that the extent of liquidity risk depends significantly on the type of insurance business,
insurers should be required to carry out their own assessment of the liquidity risk as part of
their ORSA process. In order to assist insurers in assessment of the liquidity risk, a similar
concept such as the Liquidity Coverage Ratio practiced under Basel III should be developed.
However, it should also be made clear that one single metric does not provide a
comprehensive enough picture of the extent of the liquidity risk exposure especially if there are
optionality embedded within the insurance product design.

จากการที่ขอบเขตของความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องสาหรับบริ ษทั ประกันภัยยังขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจประกันภัย
เป็ นอย่างมาก บริ ษทั ควรถูกกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของบริ ษทั อยูใ่ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการ ORSA เพื่อที่จะช่วยเหลือบริ ษทั ประกันภัยในการประเมินมูลค่าความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่ ง
คล้ายคลึงกับ Liquidity Coverage Ratio ใน Basel III อย่างไรก็ตามเครื่ องมือชี้วดั เพียงเครื่ องมือเดียวอาจไม่
สามารถครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ ยงได้ โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากทางเลือกที่แฝงอยู่ในแบบ
ประกันภัย
Operational risk

ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
Relevant ICPs – Operational risk
ICPs ที่เกีย
่ วข้ อง – ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร

ICP
Glossary –
Operational
risk

Description
The risk arising from the inadequacy or failure of internal systems, personnel,
procedures or controls leading to financial loss. Operational risk also includes custody
risk.

ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่เพียงพอ หรื อ ความล้มเหลวจากระบบการดาเนินงานภายในองค์กร
บุคลากร ระเบียบปฏิบตั ิ หรื อ การบริ หารงานที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายทางการเงิน ความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการยังหมายรวมถึงความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยหลักทรัพย์ (custody risk)
17.7.1

The supervisor should address all relevant and material categories of risk - including as
a minimum underwriting risk, credit risk, market risk, Operational risk and liquidity risk.
This should include any significant risk concentrations, for example, to economic risk
factors, market sectors or individual counterparties, taking into account both direct and
indirect exposures and the potential for exposures in related areas to become more
correlated under stressed circumstances.

หน่วยงานกากับควรกาหนดประเภทและชนิดของความเสี่ ยง ซึ่ งให้รวมถึงความเสี่ ยงในการพิจารณารับ
ประกันภัย ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงสภาพคล่ อง
รวมถึงความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวด้วย
17.7.5

The IAIS recognises that some risks, such as strategic risk, reputational risk, Liquidity
risk and operational risk, are less readily quantifiable than the other main categories of
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ICP

Description
risks. Operational risk, for example, is diverse in its composition and depends on the
quality of systems and controls in place. The measurement of operational risk, in
particular, may suffer from a lack of sufficiently uniform and robust data and well
developed valuation methods. Jurisdictions may choose to base regulatory Capital
requirements for these less readily quantifiable risks on some simple proxies for risk
exposure and/or stress and scenario testing. For particular risks (such as liquidity risk),
holding additional Capital may not be the most appropriate risk mitigant and it may be
more appropriate for the supervisor to require the insurer to control these risks via
exposure limits and/or qualitative requirements such as additional systems and controls.

สมาคมผูค้ วบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) พิจารณาว่าความเสี่ ยงบางประเภท (เช่น ความเสี่ ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เป็ นต้น) อาจวัด
ค่าได้ยากกว่าความเสี่ ยงประเภทอื่น ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากการจัดการ
องค์ประกอบ ซึ่ งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของระบบและการควบคุมที่ใช้ในการดาเนินงาน การ
วัดค่าความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการอาจทาได้ยากเนื่องจากการขาดข้อมูลและวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่ดี
ขอบเขตที่อาจทาได้คือการใช้ตวั แทน (proxy) สาหรับความเสี่ ยงภัย การทดสอบสถานการณ์ทางเลือกและ
การทดสอบภาวะวิกฤต สาหรับความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง การเพิ่มเงินกองทุนอาจไม่ใช่วิธีการบรรเทา
ความเสี่ ยงที่เหมาะสม หน่วยงานกากับควรมีการควบคุมโดยกาหนดขีดจากัดความเสี่ ยงภัย (exposure
limits) หรื อข้อกาหนดเชิงคุณภาพ เช่น การกาหนดให้มีระบบและการควบคุมเพิ่มเติม เป็ นต้น
17.7.6

However, the IAIS envisages that the ability to quantify some risks (such as operational
risk) will improve over time as more data become available or improved valuation
methods and modelling approaches are developed. Further, although it may be difficult
to quantify risks, it is important that an insurer nevertheless addresses all material risks
in its own risk and Solvency assessment.

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกากับคาดการณ์ว่าความสามารถในการวัดค่าความเสี่ ยงบางประเภทจะดีข้ นึ ตาม
ข้อมูลที่มากขึ้นหรื อตามวิธีการประเมินมูลค่าและวิธีการในการสร้างตัวแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
Proposals – Operational risk

ข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ
6.66

It is proposed that the RBC framework require a factor based allowance for operational risk.
This is necessary to be compliant with ICPs and for consistency with trends in international
markets.

ขอเสนอว่ากรอบการกากับดูแล RBC ควรมีค่าเผื่อสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ เนื่องจากเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะ
ปฏิบตั ิตาม ICPs ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิสากล
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Considerations and justifications for proposals – Operational risk

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร
6.67

Inclusion of a factor based allowance will lead to compliance with ICPs and be consistent with
trends in international markets.

การกาหนดให้มีค่าเผื่อสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการนั้นจะทาให้เกิดปฏิบตั ิตาม ICPs และเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิสากล
6.68

During Stage 2, the factor based approaches used in other markets will be reviewed and
specific proposals for Thailand will be developed and analysed.

ในช่วงขันที่ 2 จะมีการทบทวนปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงจากประเทศอื่นๆ และจัดทาข้อเสนอสาหรับ
ประเทศไทย
6.69

Discussions will be held with the insurance industry to determine if there would be sufficient
benefit in collecting and analysing data operational risk data. If data is collected, it would be
used as a reference point in the calibration of the factor based approach.

จะมีการหารื อกับภาคธุรกิจเกี่ยวกับการกาหนดกฎเกณฑ์ หากทางบริ ษทั มีการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่พียงพอ อาจมีการขอข้อมูลส่ วนนี้มาใช้อา้ งอิงในการกาหนดค่าพารามิเตอร์
6.70

A small number of distributions may be fitted to the data collected, in order to derive a range of
operational risk outcomes consistent with the level of sufficiency that is being targeted. If a set
of factors that is being considered results in operational risk allowances that are inconsistent
with range of outcomes based on the industry data, then alternative factors could be
considered.

หากการแจงแจง (distribution) ต่างๆที่ใช้ไม่มีความเหมาะสมกับข้อมูลในส่ วนนี้ เพื่อที่ให้ผลลัพธ์ในการ
กาหนดค่าของความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการมีความสอดคล้องกับระดับเงินกองทุนที่เพียงพอ อาจมีการใช้ปัจจัยอื่นๆ
มาร่ วมพิจารณา
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Group risk

ความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจ
Proposals – Group risk

ข้ อเสนอ – ความเสี่ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจ
6.71

Group risk should not be reflected in the standard model capital calculation of the insurer but
instead, we recommend for OIC to strengthen its regulatory requirements with regards to
group supervision (i.e. to comply with ICP 23) and to cater for any residual group risk that may
impact an insurer through a supervisory adjustment to capital requirements.

ความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจอาจไม่ได้ถูกสะท้อนอยูใ่ นตัวแบบที่ใช้ในการคานวณเงินกองทุนมาตรฐานสาหรับ
บริ ษทั ประกันภัย ทางเราขอให้คาแนะนาว่าสานักงาน คปภ. ควรมีการกาหนดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจ (เช่น การปฏิบตั ิตาม ICP 23) และเพื่อให้มีการรองรับความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดทีอาจ
ส่ งผลต่อบริ ษทั ประกัน อาจมีการกากับดูแลให้มีการกาหนดเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้เพิ่มเติม
Considerations and justifications for proposals – Group risk

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ความเสี่ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจ
6.72

Group risk can arise through contagion risk, leverage within group, large exposure to group
and high reliance on group (e.g. operationally or distribution). Hence, an effective group-wide
supervision with standards to control, prevent and/or react to significant source of group risks
will be more effective. However, it is not possible that group risks can be avoided altogether
due to valid and pragmatic considerations. Hence, individual insurer which is part of a group
should be required to carry out its own assessment of potential risk due to the various sources
of group risk.

ความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจสามารถเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงที่เกี่ยวเนื่องกันของการลงทุนในบริ ษทั ประกันภัยอื่น
หรื อสถาบันการเงิน (Contagion risk) ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่สาคัญของกลุ่มธุรกิจ และยังส่ งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของกลุ่มธุรกิจอีกด้วย (เช่น การดาเนินงาน หรื อ ช่องทางการจัดจาหน่าย) ดังนั้นมาตรฐานการกากับดูแลที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อจะควบคุม ป้ องกัน และ/หรื อ การต่อต้านปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อ ความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจ
นั้นมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเป็ นไปไม่ได้ที่ความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงโดย
สิ้ นเชิงได้ ดังนั้นบริ ษทั ประกันภัยแต่ละบริ ษทั ที่อยูเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจควรมีการกาหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นปัจจัยต่างๆที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจได้
6.73

Similar to liquidity risk, the level of capital that the insurer needs to hold for Group Risk can be
done either via a supervisory adjustment to arrive at an adjusted PCR level for individual
insurers or as part of insurers’ own internal target capital level above the PCR level. We will
discuss with OIC the relative practicality of both the approaches.
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อาจมีการกาหนดระดับเงินกองทุนที่คล้ายคลึงกับการกาหนดความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงจากภายใน
กลุ่มธุรกิจอาจมีการกากับดูแลในเป็ นการปรับใน PCR สาหรับแต่ละบริ ษทั หรื อ ให้บริ ษทั ประกันภัยกาหนด
ระดับเงินกองทุนเพิ่มเติมจาก PCR เอง ทางเราจะทาการหารื อกับทางสานักงาน คปภ. เกี่ยวกับการใช้ 2 วิธีน้ ี
ในทางปฏิบตั ิ
6.74

In the data request to the industry, we have also asked for further information in relation to
group risk exposure. Based on the feedback from the industry, we will also refine our approach
in this section, including reviewing the definition of a group for capital assessment purpose. As
of now, we propose to use the current definition as provided in the data request to industry.

ทางเราได้มีการขอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสเสี่ ยงภัยที่เกิดภายในกลุ่มธุ รกิจไปในการจัดเก็บข้อมูลจากภาคธุรกิจ
หลังจากที่ทาการศึกษาข้อมูลทางเราจะทาการปรับเปลี่ยนวิธีการในส่ วนนี้ อีกทั้งจะมีการทบทวนคานิยามของกลุ่ม
ธุรกิจสาหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าของเงินกองทุน ในขณะนี้ทางเราขอเสนอให้ใช้คานิยามตามที่ได้
บอกกล่าวไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ตอ้ งจัดเก็บสาหรับภาคธุรกิจ
Diversification across risks

การกระจายความเสี่ ยงระหว่ างประเภทความเสี่ ยงต่ างๆ
Proposals – Diversification across risks

ข้ อเสนอ – การกระจายความเสี่ยงระหว่างประเภทความเสี่ยงต่ างๆ
6.75

The following changes to the diversification benefit within the RBC framework are proposed:

ข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนการกระจายความเสี่ ยงในกรอบการกากับดูแลของ RBC มีดงั นี้:


To allow for diversification benefits between insurance and asset risk charge (and not
inclusive of operational risk charge), as part of future development to the framework,
subject to practical considerations and limitations .

เพื่อเป็ นการอนุญาตให้มีการกระจายความเสี่ ยงระหว่างเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากการรับ
ประกันภัย และเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านสิ นทรัพย์ (แต่ไม่รวมถึงเงินกองทุนสาหรั บความเสี่ ยง
ด้านปฏิบตั ิการ) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนากรอบการกากับดูแลในอนาคต แต่ท้ งั นี้ข้ นึ อยูก่ บั การ
พิจารณาและข้อจากัดในทางปฏิบตั ิ
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Considerations and justifications for proposals – Diversification across risks

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – การกระจายความเสี่ยงระหว่างประเภทความเสี่ยงต่ างๆ
6.76

Diversification may exist between different risk categories and may justify taking into account
diversification benefit in calculation of overall risk charge. However, recent events have shown
that dependencies between risks, in particular between asset risk categories, changed based
on market conditions and correlations between market and credit risk for example, increased
significantly. A clearer diversification benefit can be seen between asset and insurance risks
instead.

การกระจายความเสี่ ยงนั้นอาจแฝงอยูใ่ นประเภทความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน และอาจจะเป็ นเหตุผลให้ นาผลประโยชน์
ของส่ วนนี้มาคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงโดยรวม แต่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มานานนี้ได้
แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างประเภทของความเสี่ ยงของ
สิ นทรัพย์น้ นั สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ของตลาด และ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ ยงด้านตลาดกับ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้น ส่ วนผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ ยงที่สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน คือ ความเสี่ ยงระหว่างสิ นทรัพย์และการรับประกันภัย
6.77

However, due to the limited amount of data available, and that any explicit diversification
introduced in the Thai RBC framework at this point will likely be based on benchmarking other
jurisdictions, we do not view the introduction of an explicit diversification factor is critical at this
point in time in improving the framework. This should be considered further in Stage 2 and 3,
depending on the impact of capital requirements calibrated at the new target sufficiency level
of 99.5% confidence level.

แต่เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่มีจานวนจากัด และการกระจายความเสี่ ยงใดๆที่จะนามาใช้ในกรอบการกากับดูแลของ
RBC ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้การอ้างอิงถึงวิธีการที่ใช้อยูแ่ ล้วในหน่วยงานการกากับดูแลของ

ประเทศต่างๆ ทางเราจึงมองว่าการระบุรายละเอียดของปัจจัยการกระจายการความเสี่ ยงยังไม่เป็ นสิ่ งที่สาคัญ ณ จุด
นี้ในช่วงเวลาของการปรับปรุ งกรอบกากับ แต่ควรจะได้รับการพิจารณาต่อไปในขั้นที่ 2 และ 3 ทั้งนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั
ผลกระทบจากการกาหนดค่าพารามิเตอร์ สาหรับเงินทุนทีต่ อ้ งดารง ณ ระดับเพียงพอที่จะกาหนดขึ้นใหม่ ซึ่ งอยู่ ณ
ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 99.5
6.78

Note that we have not proposed to allow for diversification benefits between operational risk
and other risk categories. While this is consistent with practices of other jurisdictions,
conceptually, there may be potential causation effects between operational risks and other risk
categories. For example, in times of market stress or catastrophe, significant management
focus and companies’ resources will be dedicated to manage against such event which may
then increases the potential lapses in system, people and processes in operations.

หมายเหตุ: เรายังมิได้มีการนาเสนอเกี่ยวกับการที่ให้ยอมรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระจายความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการและความเสี่ ยงประเภทอื่นๆ ถึงแม้ว่าแนวคิดนี้อาจจะสอดคล้องกับแนวคิดที่ใช้อยูใ่ นหน่วยงานกากับ
ดูแลของประเทศอื่นๆ ซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการกับความเสี่ ยง
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ประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในเวลาที่เกิดวิกฤติในตลาดหรื อภัยพิบตั ิ จะเกิดการทุ่มเทการบริ หารงานและการใช้
ทรัพยากรของบริ ษทั ไปในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่ งอาจจะเป็ นการเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความ
ล้มเหลวกับระบบต่างๆ บุคคลากร และ กระบวนการในการดาเนินงานได้
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Section 7: Regulatory disclosures

กฎระเบียบในการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1

This section contains the benchmark comparison results as well as the proposals for
enhancement of reporting requirements to regulators and public disclosure solely in relation to
capital adequacy assessment.

ในบทนี้ได้ระบุถึงผลการเปรี ยบเทียบมาตรฐานต่างๆ และข้อเสนอสาหรับการเพิ่มประสิ ทธิภาพของการ
กาหนดการรายงานข้อมูลต่อผูก้ บั การดูแล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
สู่ สาธารณะ
Overview - Regulatory Disclosure Requirements

การอธิบายโดยสรุป – กฎเกณฑ์ในการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.2

Timely and meaningful reporting by the insurers to the regulator on their financial condition is
important to ensure any breach or potential breach can be detected early and appropriate
action can be taken to rectify the capital position.

การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยที่รวดเร็ วและตรงต่อเวลาให้แก่ผกู ้ บั การดูแล จะ
ช่วยให้สามารถตรวจพบได้ทนั ท่วงทีเมื่อเกิดการฝ่ าฝื นหรื อการละเมิด และสามารถปรับปรุ งแก้ไขสถานะ
เงินกองทุนให้มีความเหมาะสม
Proposals – Regulatory Disclosure Requirements

ข้ อเสนอ – กฎเกณฑ์ในการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.3

The following changes to current regulatory disclosure requirements are proposed:

ขอนาเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกฎระเบียบการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ :


Review requirement to calculate the capital adequacy position on a monthly basis;

ทบทวนข้อกาหนดที่ให้มีการจัดส่ งรายงานการคานวณระดับความเพียงพอของเงินกองทุนแบบรายเดือน


Strengthen auditor’s role in their certification of the RBC returns/forms;

เสริ มสร้างบทบาทของผูต้ รวจสอบบัญชีในการรับรองผล/แบบฟอร์ ม RBC
7.4

More specific proposals on regulatory disclosure requirements will be developed in Stage 4 –
Regulation/ guidance assessment.
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ข้อเสนอที่มีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อการกากับดูแลจะได้รับการพัฒนาในขั้นที่ 4 – การ
กากับดูแลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน
Considerations and justifications for proposals - Regulatory Disclosure Requirements

ข้ อพิจารณาและเหตุผลสาหรับข้อเสนอ – ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลต่ อหน่ วยงานกากับดูแล


Review requirement to calculate the capital adequacy position on a monthly

ทบทวนข้ อกาหนดทีใ่ ห้ มกี ารจัดส่ งรายงานการคานวณระดับความเพียงพอของเงินกองทุนแบบราย
เดือน
7.5

The OIC currently requires insurers to submit their capital adequacy position (CAR) on a
monthly basis. The main issue faced by the insurers, and also the OIC, is the undue volatility
of the monthly CAR due to estimates being used due to the high frequency required for
reporting.

ในปัจจุบนั นั้นสานักงาน คปภ. กาหนดให้บริ ษทั ประกันภัยต้องรายงานอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(CAR) เป็ นประจาทุกเดือน ซึ่ งทาให้บริ ษทั ประกันภัยเผชิญปัญหาเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราส่ วนความ
เพียงพอของเงินกองทุน (CAR) จากการจัดทารายงานในแต่ละเดือน
7.6

An unduly volatile CAR position will create significant problems for the OIC as it may
unnecessarily result in breach of capital control levels and trigger unnecessary supervisory
intervention. While it is ideal to be able to assess capital adequacy position on a more frequent
basis, this needs to be balanced with practicality and also meaningful reporting. From the
information gathered from other jurisdictions, the most frequent submission requirement for
reporting of capital adequacy position is quarterly.

การที่ค่า CAR มีผนั ผวนอันเกินควรนั้นอาจสร้างปัญหาให้กบั สานักงาน คปภ. เนื่อจากอาจทาให้เกิดการละเมิดกฎ
ของการควบคุมระดับเงินกองทุนและก่อให้เกิดการเข้าแทรกแซงโดยไม่จาเป็ น จึงเป็ นการควรที่จะให้มีประเมิน
ความเพียงพอของฐานะเงินกองทุนบนพื้นฐานที่มีความสมดุลกับการปฏิบตั ิจริ ง จากข้อมูลที่ได้รวบรวมจาก
หน่วยงานการกากับดูแลของประเทศอื่นๆนั้นพบว่าหน่วยงานอื่นๆมักมีการกาหนดให้จดั ทารายงานของระดับ
ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นแบบรายไตรมาส
7.7

We understand that the current legislation requires RBC reports to be submitted on a monthly
basis and hence it may be difficult to amend the frequency of submissions. We will discuss
further with the OIC in Stage 4 of this project on how the requirements on information to be
submitted can be amended to overcome this issue.

ทางเราทราบว่าพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ฉบับปัจจุบนั มีการกาหนดให้จดั ทารายงาน RBC เป็ นรายเดือน และด้วย
เหตุน้ ีจึงเป็ นเรื่ องยากที่จะแก้ไขความถี่ของการส่ งรายงานดังกล่าว ทางเราจะทาการหารื อเพิ่มเติมกับสานักงาน
คปภ. ในขั้นที่ 4 ของโครงการนี้ เกี่ยวกับข้อกาหนดของข้อมูลที่ตอ้ งจัดส่ งว่าสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
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This proposal does not however, preclude the ability of the OIC to require insurers to calculate
their capital adequacy position on a more frequent basis for example, due to company specific
circumstances or during period of stress/crisis.

ข้อเสนอนี้มิได้เป็ นการจากัดความสามารถในการกาหนดความถี่ของการจัดส่ งรายงานการคานวณระดับความ
เพียงพอของเงินกองทุนของทางสานักงาน คปภ. กล่าวคือ หากมีสถานการณ์บางสถานกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
บริ ษทั หรื อเกิดภาวะวิกฤต สานักงาน คปภ. อาจมีการกาหนดให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานให้มีความถี่มากขึ้นได้


Strengthen auditor’s role in their certification of the RBC returns/forms

เสริมสร้ างบทบาทของผู้ตรวจสอบบัญชีในการรับรองผล/แบบฟอร์ ม RBC
7.9

Based on the feedback from auditor’s survey, it was suggested that there should be a clear
statement that the auditors are required to perform audit and review in accordance with the
current Thailand’s auditing standard. We believe that such a statement should be made to
ensure robustness and rigour in the audit of the RBC production process.

จากผลสารวจความคิดเห็นของผูต้ รวจสอบบัญชี พบว่า มีการเสนอให้ควรมีการกาหนดให้มีการตรวจสอบและการ
สอบทานตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทยในปัจจุบนั ซึ่ งทางเราเชื่อว่าหากมีขอ้ กาหนดดังกล่าวจะสามารถเพิ่ม
ความแข็งแกร่ งและความแม่นยาในกระบวนการการตรวจสอบรายงานของ RBC
7.10

The OIC should emphasize to external auditors that actuarial related calculations (e.g.
valuation of liabilities, interest rate risk charge, insurance risk charge) form a major part of RBC
calculations, and the auditors themselves (in addition to the Board and Senior Management of
the insurers) would need to be comfortable with the results of such calculations.

สานักงาน คปภ. ควรจะเน้นให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีภายนอกตระหนักถึงความสาคัญของการคานวณ (เช่น การ
ประเมินมูลค่าของภาระหนี้สิน เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และ เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยง
จากการรับประกันภัย) ที่เกี่ยวข้องหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามข้อกาหนดของ RBC นอกเหนือจากนี้ผู ้
ตรวจสอบบัญชีเองก็ควรที่จะมีความมัน่ ใจที่จะรับรองผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณดังกล่าว
Overview – Public Disclosure Requirements

การอธิบายโดยสรุป – ข้ อบังคับเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
7.11

Disclosure of insurers’ risk profile, risk and capital management practices and capital
adequacy position is an important part of the three-pillar approach to the design of a sound
capital framework as it promotes market discipline.

การเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ประกันภัย การจัดการเงินกองทุน และ ฐานะความเพียงพอของ
เงินกองทุนนั้นเป็ นส่ วนทีส่ าคัญของเสาหลักสามประการ (Three-pillar approach) ในการออกแบบกรอบกากับ
ดูแลของเงินกองทุน เนื่องจากจะเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มความมีระเบียบวินยั ของภาคธุรกิจ
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Proposals – Public Disclosure Requirements

ข้ อเสนอ – ข้ อบังคับเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อสาธารณะชน
7.12

The OIC should require insurers to provide relevant public disclosures on their capital
adequacy position and key factors that will have a significant impact to their capital adequacy.
We will discuss with the OIC on the more detailed standards of disclosure during Stage 4 –
Regulation/ Guidance Assessment

สานักงาน คปภ. ควจะกาหนดให้บริ ษทั ประกันภัยเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนและปัจจัยสาคัญ
ที่จะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความเพียงพอของเงินกองทุนสู่ สาธารณะ ทางเราจะหารื อกับสานักงาน คปภ.
เกี่ยวกับรายละเอียดของการเปิ ดเผยข้อมูลในขั้นที่ 4 - การกากับดูแลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน
Considerations and justifications for proposals – Public Disclosure Requirements

การพิจารณา และ เหตุผลสาหรับข้ อเสนอ – ข้ อบังคับเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
7.13

In addition to being an important part of Pillar 3 of a robust capital framework design, such
public disclosures will also help improve the understanding of policyholders and other market
participants of the risk a particular insurer is exposed to.

การเปิ ดเผยข้อมูลสู่ สาธารณะนั้นนอกจากจะเป็ นส่ วนสาคัญของ Pillar 3 (พฤติกรรมในการดาเนินธุรกิจที่
เหมาะสม) แล้ว ยังจะเป็ นการช่วยให้ผูเ้ อาประกันภัยและบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมีความเข้าใจ
ต่อความเสี่ ยงที่บริ ษทั ประกันภัยในแต่ละแห่ง มีอยู่
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Appendix A: Terminology and definitions

นิยามศัพท์ และ คานิยาม
Some insurance terms have more than one common meaning. To avoid possible misinterpretation the
terms we have used in this report are defined below.
Abbreviations
APRA: Australian Prudential Regulation Authority (Insurance regulator in Australia)
BNM: Bank Negara Malaysia, (Insurance regulator in Malaysia)
CAR: Capital adequacy ratio
GPV: Gross premium valuation reserve
IAIS: The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) is an international organisation
that brings together the world's insurance supervisors and regulators. The IAIS was created in 1994.
The IAIS objectives are to promote cooperation amongst insurance supervisors, promotion of the
development of insurance market and the contribution to financial stability.
ICPs: The Insurance Core Principles (ICPs) are the highest level in the hierarchy of IAIS supervisory
material and prescribe the essential elements the must be present in the supervisory regime in order
to promote a financially sound insurance sector and provide an adequate level of consumer protection.
The lCPs issued by IAIS as at 1 October 2011 are available on the website www.iaisweb.org.
IFRS: International Financial Reporting Standards
MAS: Monetary Authority of Singapore
MOCE: Margin over Current Estimate
OSFI: Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada (Insurance regulator in Canada)
PAD: Provision for Adverse Deviation
RBC: Risk-based capital
TCA: Total capital available
TCR: Total capital required

STAGE 1 INITIAL ASSESSMENT

81

Appendix B: Basis for comparison

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ
A list of the IAIS ICPs and regulations from other jurisdictions that are referenced in this paper is
presented in the table below.

มาตรฐานการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS ICPs) และ กฎเกณฑ์จากหน่วยงานการกากับดูแลในประเทศอื่นๆ ที่ได้
นามาใช้ในการอ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ ได้สรุ ปไว้ในตารางด้านล่างนี้
Jurisdiction

Regulation

Version / Date

Insurance Core Principles, Standards, Guidance and
Assessment methodology:
IAIS ICPs

Australia



ICP 14: Valuation



ICP 15: Investment



ICP 16: Enterprise Risk Management



ICP 17: Capital Adequacy

12 October 2012

Prudential Standards

1 January 2013

Minimum Continuing Capital and Surplus Requirements
(MCCSR) for Life Insurance Companies

1 January 2013

Canada
Canadian Institute of Actuaries – Standards of Practice: 2000
insurance
Malaysia

Risk Based Capital Framework for Insurers
Insurance (Valuation and Capital) Regulations 2004

30 June 2013
Version 3.0
28 March 2012

Singapore
RBC 2 Consultation paper
Solvency II

Solvency II QIS 5
Basel II: International Convergence of Capital Measurement and
Capital Standards: A revised framework - comprehensive version

June 2012
October 2011

June 2006

http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm
Basel II and
Basel III

Basel III: International framework for liquidity risk measurement,
standards and monitoring

December 2010

http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks
and banking systems
http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
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Jurisdiction
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Regulation
Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced
Measurement Approaches

Version / Date

June 2011

http://www.bis.org/publ/bcbs196.pdf
IFRS

International Financial Reporting Standards, International
Accounting Standards

1 January 2013

