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Non-Life Insurance

Summary of proposals and considerations for implementation in RBC Phase 2

บทสรุปของข้ อเสนอและข้ อพิจารณาหลังจากได้ มกี ารบังคับใช้ RBC ระยะที่ 2
The table below summarises the proposals for changes to the current RBC framework.

ตารางด้านล่าง คือ บทสรุ ปของข้อเสนอที่ให้มีการปรับปรุ งกรอบการกากับดูแลของ RBC ที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั

Section

Item

Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

Consistency
between asset and
Regulatory

liability valuation

ความสอดคล้องกัน
ระหว่างการประเมิน
sheet
การกากับดูแล มูลค่าสิ นทรัพย์และ
งบแสดงฐานะ หนี้สิน
การเงิน
Alignment with
balance

 เห็นด้วย
of non-current discount rates. Details of proposals are in  การใช้ Current rate หรื อ Average rate เป็ น
Discount rate ควรให้สอดคล้องกับ Life-RBC
the “Valuation of liabilities” section.
หนี้สินที่มิได้วดั มูลค่าที่มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากการใช้อตั ราคิดลดที่  ถ้า จะวัด ให้ Liability เป็ น Fair Short-term
liability ก็ควรต้อง Discount ด้วย
ไม่ใช่ค่าจริ งในปัจจุบนั (non-current discount rate) รายละเอียด
ของข้อเสนอดังกล่าวอยูใ่ นส่วนของ "การประเมินมูลค่าของ
หนี้สิน"
 เห็นด้วย
Improve consistency by moving to “principles-based”
Liabilities are not measured at fair value, due to the use

other reporting

approach that will take into consideration the IFRS

standards

standards that are being implemented in Thailand; non-
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Section

Item

Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

ความเป็ นไปในแนวทาง prescriptive guidance to be developed in later stages
เดียวกันกับมาตรฐาน ปรับปรุ งความสอดคล้องโดยการเปลี่ยนไปใช้หลักการ “Principleการบัญชีอื่นๆ
based” approach ซึ่ งจะนาไปสู่ การพิจารณามาตรฐาน IFRS ที่
จะมีการนามาใช้ในประเทศไทย โดยจะมีการพัฒนาคาแนะนาโดย
คร่ าวๆ ในขั้นตอนต่อไป
Valuation of non-insurance liabilities to be consistent

 เห็นด้วย

with IFRS accounting, and adjustments to be considered
Non-insurance
within deductions from available capital instead
liabilities

ภาระหนี้สินที่มิได้มา
จากการรับประกันภัย
Valuation of
liabilities

การประเมินมูลค่าของหนี้สินที่ไม่ได้เกิดจากการรับประกันภัย
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี IFRS และการปรับเปลี่ยนจะ
ถูกพิจารณาภายในส่วนของรายการหักจากเงินกองทุนที่สามารถ
นามาใช้ได้แทน
th

Maintain reserves at fair value (ie 75 percentile) but

การประเมิน
มูลค่าหนี้สิน

have these fair value reserves set by the company

 ขอคาอธิบายเพิ่มเติมว่าจะเกิดในลักษณะใดได้
บ้าง พร้อมยกตัวอย่าง

based on international actuarial standards.
Insurance liabilities

เงินสารองประกันภัยใช้มูลค่ายุติธรรมดังเดิม (ณ ระดับความเชื่อมัน่
ภาระหนี้สินจากการรับ
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75) แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็ นการคานวณตามหลัก
ประกันภัย
มาตรฐานสากลของนักคณิ ตศาสตร์
Claim liability to be set as the maximum value of best
th

estimate claim reserves and the 75 percentile claim

 เห็นด้วย แต่ขอคำอธิบำยเพิม่ เติมพร้อม
ยกตัวอย่ำง
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

 ค่ำประมำณกำรทีด่ ที ส่ี ดุ ของเงินสำรองค่ำ
สินไหมทดแทน (ณ ระดับควำมเชื่อมันเปอร์
่
เซ็น
เงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทนจะให้ต้ งั เป็ นค่าที่สูงสุดระหว่าง
ไทล์ท่ี 50) ไม่น่ำจะมำกกว่ำกับเงินสำรองค่ำ
ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของเงินสารองค่าสิ นไหมทดแทนกับเงิน
สินไหมทดแทน ณ ระดับควำมเชื่อมัน่
สารองค่าสิ นไหมทดแทน ณ ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่
เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 75
reserves

75
Premium liability to be set as the maximum value of best
th

estimate premium reserves and the 75 percentile
premium reserves

เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยจะให้ต้ งั เป็ นค่าที่สูงสุดระหว่าง
ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของเงินสารองเบี้ยประกันภัย กับเงินสารอง
เบี้ยประกันภัย ณ ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75
Clearer definitions for contract recognition and
Contract recognition
and boundaries

boundaries (classification between “short-term” and
“long-term”)

การยอมรับและขอบเขต
คานิยามที่ชดั เจนมากขึ้นสาหรับการยอมรับและขอบเขตของสัญญา
ของสัญญา
(จาแนกระหว่าง “ระยะสั้น” กับ “ระยะยาว”)
Initial proposals for allowances for risk mitigation
Risk mitigation

techniques include reflection of product strategy risk

การลดความเสี่ ยง

mitigation and derivative positions

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

 ค ำถำมที่ถ ำมมำไม่ น่ ำ จะถู ก ต้ อ ง แต่ ส ำหรับ
หลักกำรไม่ต่ำงจำกเดิม
 The 75th percentile premium reserves
น่าจะเป็ น The 75th percentile unexpired
risk reserves

 เห็นด้วย แต่สำหรับ Non-Life Insurance ไม่
ค่อยมีสญ
ั ญำระยะยำว ดังนัน้ จึงอยำกให้มกี ำร
กำหนดค่ำ Threshold

 เ ห็ น ด้ ว ย แ ต่ อ ย ำ ก ใ ห้ มี ก ำ ร นิ ย ำ ม Risk
Mitigation ให้ชดั เจนและสำมำรถนำมำใช้ทำ
อ ะ ไ ร ไ ด้ บ้ ำ ง น อ ก จ ำ ก นี้ อ ย ำ ก ใ ห้ มี ก ำ ร
ยกตัวอย่ำงของกำรทำ Risk Mitigation ของ
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Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอเบื้องต้นสาหรับการตั้งค่าเผื่อสาหรับกลวิธีการลดความเสี่ ยง
รวมถึงการสะท้อนถึงกลยุทธ์การลดความเสี่ ยงในผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวติ และสถานะของตราสารอนุพนั ธ์ (derivative position)
The valuation of long-term liabilities should be
Valuation of longconsistent with the Life valuation, and this is contained
term liabilities

Non-Life Insurance

 เ ห็ น ด้ ว ย แ ต่ อ ย ำ ก ใ ห้ มี ก ำ ร ก ำ ห น ด ค่ ำ
Threshold ไว้ท่ี 5%

in the Life technical paper.

การประเมินมูลค่าของ
การประเมินหนี้สินระยะยาว ควรจะสอดคล้องกับการประเมินมูลค่า
หนี้สินระยะสั้น
ของธุรกิจการประกันชีวติ หลักการประเมินนี้รวมอยูใ่ นเอกสาร
เกี่ยวกับการประกันชีวติ
Define target sufficiency levels as 99.5% VaR

การนิยามจุดที่พอเพียง บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ ยงแบบ VaR
ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่เปอร์เซ็นท์ไทล์ที่ 99.5
Capital
adequacy

ความเพียงพอ
ของ
เงินกองทุน

Target sufficiency
level ระดับที่เพียงพอ

 กำรกำหนดค่ำ VaR ที่ 99.5% อำจจะทำให้ค่ำ
R factor เพิม่ ขึน้ จำก 1.5 เป็ น 3 เท่ ำได้ ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ค่ำ PAD และตัง้ อยู่บนสมมติฐำนทีว่ ่ำ
มีกำรกระจำยตัวแบบปกติ ซึ่งจะทำให้ค่ำ Risk
Charge เพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่ำ อีกทัง้ อำจจะทำให้
ต้องมีกำรกำหนด Total Capital Required
เพิม่ ขึน้ จำกเดิม 30% ถึง 50% ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
แต่ละบริษทั (A 99.5% target sufficiency level
will cause the R factor to increase from 1.5
to 3.X depending on the PAD and
assuming a lognormal distribution. This will
more than double the insurance risk charge

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ
and depending on circumstance of
individual companies, may increase the
Total Capital Required by 30% to 50%.)
 จะมีผลกระทบเป็ นอย่ำงมำกต่อกำรดำรง
เงินกองทุนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดรวมไปถึง
กำไรทีท่ ำงภำคธุรกิจจะได้รบั ด้วย ซึง่ จะต้องมี
กำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ๖(Needless to say,
this will have a profound impact on the
regulatory solvency level and profitability on
the insurance industry and should be
considered carefully.)

Prescribed /

Clear definitions for prescribed and minimum capital

minimum capital

requirements are to be established

กาหนดคานิยามที่ชดั เจนสาหรับการกาหนดเงินกองทุนที่ตอ้ งดารง
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารง ตามกฎหมายขั้นต่า
ไว้ตามที่หน่วยงาน
กากับประกาศกาหนด /
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารง
ตามกฎหมายขั้นต่า
requirements

Minimum (absolute) Considerations for removal of absolute minimum capital
capital requirement
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

requirement

 คว ร มี ก ำ รก ำ ห นด ค ำจ ำ กั ด คว ำม ข อง

prescribed และ minimum capital ให้
ชัดเจน

 เห็นด้วย
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บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

เงินกองทุนที่ตอ้ งดารง ข้อควรพิจารณาสาหรับการยกเลิกข้อกาหนดของเงินกองทุนขั้นต่าที่
ขั้นต่า
ต้องดารง
 เห็นด้วย แต่อยำกให้มีกำรระบุขอ้ บ่งชี้ทจ่ี ะต้อง
นำเอำ Capital add-ons มำใช้ให้ชดั เจน
เงินกองทุนสาหรับความ การยินยอมให้สานักงาน คปภ. กาหนดเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยง
เสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ในอนาคต
Internal models to be included in future developments of  เห็นด้วย
Capital add-ons

Allow the OIC to impose capital add-ons

the RBC framework, not in RBC phase 2
Internal models

ตัวแบบภายใน

ตัวแบบภายในจะถูกรวมอยูใ่ นการพัฒนาในอนาคตของกรอบการ
กากับดูแลของ RBC ซึ่งจะไม่อยูใ่ นขั้นตอนของกรอบการกากับ
ดูแลของ RBC ระยะที่ 2
Capital Management Plans to be required to support

Capital

payment of shareholder dividends and other capital

Management Plans adjustments

 ไม่ เ ห็น ด้ ว ย ขอให้ ค งแนวทำงส ำหรับ ธุ ร กิ จ
ประกัน วิน ำศภัย ไว้ เ หมือ นเดิม เพรำะมีก ำร
กำกับด้วย ratio ตัวอื่นๆ ด้วยอยู่แล้ว

แผนการจัดการกองทุน แผนการจัดการกองทุนที่จะต้องใช้ในการรองรับการจ่ายเงินปันผลผู ้
ถือหุน้ และการปรับเงินทุนอื่นๆ
Insurance Group

Consider potential adoption of group level solvency

level focus

assessment

ความสนใจในบริ ษทั
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในอนาคตที่จะนาการประเมินความ
ประกันภัยในระดับกลุ่ม มัน่ คงทางการเงินมาใช้ในระดับบริ ษทั ที่มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มธุรกิจ

 กำหนดนิยำมของคำว่ำ “กลุ่ม”ให้ชดั เจน ซึง่ ควร
จะเน้ น เรื่อ งกำรถือ หุ้ น ตำมเกณฑ์ข อง ตลท.
เป็ นต้น
 ขอให้ มีส่ ว นลดควำมเสี่ย งจำกกำรกระจำย
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ
ประเภทธุรกิจ

ทุน
Explicit criteria to assess the quality and admissibility of
various capital instruments, and amendment of criteria
Criteria

for Tier 1 capital

เงื่อนไข

เกณฑ์เงื่อนไขที่ชดั เจนในการประเมินคุณภาพและการยอมรับให้
นับว่าเป็ นเงินกองทุน (admissibility) ของตราสารทุนต่างๆและ
การแก้ไขเกณฑ์สาหรับกองทุนชั้นที่ 1

Components
of available

Allow hybrid capital and subordinated debt as capital

capital

 เห็น ด้ว ย แต่ ข อให้มีก ำรยกตัว อย่ ำ งประกอบ
เพิม่ ด้วย

 เห็นด้วย

Tier 1 and Tier 2

instrument, providing certain criteria are met
ส่วนประกอบ
capital
อนุญาตให้นบั รวมตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน (hybrid capital) และ ตรา
ของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
สารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ (subordinated debt) เป็ นเงินทุนหากเข้าข่าย
เงินกองทุนที่
ชั้นที่ 2
เงื่อนไขที่กาหนด
สามารถ
 เห็นด้วย แต่ตอ้ งมีกำรคำนึงถึงลลกระทบทีม่ ตี ่อ
นาไปใช้ได้ Limits of capital
Set minimum level of Tier 1 capital
ค่ำ CAR ด้วย
tiers
การกาหนดขั้นต่าของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ข้อจากัดของเงินกองทุน
 เห็นด้วย
Deductions
Clarify deductions from available capital

รายการหัก
Components Overall
of required

ทั้งหมด

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

ชี้แจงรายการหักจากเงินกองทุนที่สามารถนาไปใช้ได้
Re-calibration of risk charges and PADs

การกาหนดค่าพารามิเตอร์ของเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยง (risk

 เห็นด้วย
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บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

charges) และ ค่าเผื่อความผันผวน (PADs) ใหม่

capital

ส่วนประกอบ
ของ
เงินกองทุนที่
ต้องดารงไว้

Adopt separate risk charges for premium and claims

 เห็นด้วย

liabilities

มีการแบ่งแยกเงินกองทุนความเสี่ ยงสาหรับเงินสารองสาหรับเบี้ย
ประกันภัย และ เงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทน

Insurance risk

ความเสี่ ยงจากการรับ
ประกันภัย

 ไม่ เ ห็น ด้ว ย เพรำะมีค วำมยุ่ ง ยำกในกำรแยก
Differentiate risk charges between inwards and direct
ข้อมูลทัง้ ของ Inward และ Direct และจำนวน
business of the same class of business
ของข้ อ มู ล ดัง กล่ ำ วมี ไ ม่ ม ำก อำจได้ ค่ ำ กำร
คำนวณทีแ่ กว่งและลันลวน นอกจำกนี้แนวทำง
การแยกแยะระหว่างเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงการรับประกันต่อ
ในกำรพิจ ำรณำรับ ประกัน ภัย (Underwriting
(inwards business) กับการรับประกันภัยโดยตรง (direct
Guideline) ของ Non-Life Insurance ก็ไม่ได้มี
business) ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก
 ไม่เข้ำใจประเด็นดังกล่ำว อยำกให้มกี ำรอธิบำย
Non-proportional coverage of an inwards class should
เพิม่ เติมพร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
be recognised
ความคุม้ ครองของการประกันต่อประเภท inward แบบไม่กาหนด
สัดส่วนควรจะได้รับการยอมรับ
Inclusion of diversification between classes and

 เห็นด้วย

between premium and claims liabilities

การรวมถึงการกระจายความเสี ยงระหว่างประเภทต่างๆของการ
ประกันภัย และระหว่าง เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัย กับ เงิน
สารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทน
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Section

Item

Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

Explicit recognition of catastrophe risk as a separate risk
charge

การจาแนกกองทุนสาหรับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิออกเป็ นอีก
ประเภทต่างหาก
Adopt consistent calculation of interest risk charge
between Life and Non-life business

กาหนดการคานวณเงินกองทุนความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้มี
ความสอดคล้องกันระหว่างบริ ษทั ประกันชีวติ และบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย

Market risk

ความเสี่ ยงด้านตลาด

Extending the definition of equity risk to encompass all

 จำกข้อเสนอให้ใช้วธิ ใี นกำรคำนวณเงินกองทุน
เพื่อ รองรับ ควำมเสี่ย งด้ำนอัต รำดอกเบี้ย ของ
บริษัทประกันวินำศภัยว่ำควรสอดคล้องกันกับ
วิธขี องบริษทั ประกันชีวติ นัน้ อำจไม่สอดคล้อง
กับ สภำพกำรณ์ เนื่ อ งจำก duration ของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันวินำศภัย
นัน้ สัน้ กว่ำของบริษทั ประกันชีวติ
 เห็นด้วย

other assets not currently captured

ขยายความหมายของความเสี่ ยงจากตราสารทุน (equity risk) ให้
รวมไปถึงสิ นทรัพย์อื่นทั้งหมดที่มิได้ถูกพิจารณาในขณะนี้
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 ยงด้านเงินตรา
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

 เห็นด้วย แต่อยำกให้มกี ำรยกตัวอย่ำงแนวทำง
ที่ใ ช้ใ นกำรดำเนิ น กำรว่ ำ เป็ น อย่ ำ งไร รวมถึง
ทีม่ ำทีไ่ ปของแนวคิดดังกล่ำวด้วย

 เห็นด้วย
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Section

Item

Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

ต่างประเทศ ให้เป็ นการคาณวนแบบแยกสกุลเงินต่างๆ แทนการ
คานวณแบบรวมจานวนสุทธิของทุกสกุลเงินเข้าด้วยกัน
กำรปรับปรุง Risk charge ของสินทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์จด
ทะเบียนในควำมต้องกำรของตลำด

Alignment of local and internationally recognised credit
ratings

ความสอดคล้องของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับประเทศ
และในระดับที่ยอมรับในสากล
Credit (default) risk

Introduce credit risk charges on more intermediaries

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
(การผิดนัดชาระหนี้)

เริ่ มมีการกาหนดเงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงตามช่องทางการจัด
จาหน่าย
Correlations between reinsurers should be considered

 Risk charge ที่กำหนดใหม่ ควรต้องคำนึงถึงควำม
สอดคล้ อ งกั บ อุ ต สำหกรรมอื่ น เช่ น บริ ษั ท
ประกันภัยแห่งหนึ่ง ลงทุนในหุ ้น A (listed stock)
และธนำคำรแห่ งหนึ่ ง ก็ลงทุนในหุ ้น A (listed
stock) ด้วยเช่นเดียวกัน บริ ษทั ประกันภัยดังกล่ำว
ไม่ ค วรต้อ งด ำรงเงิ น กองทุ น สู ง กว่ ำ ธนำคำร
พำณิ ชย์
 ขอคำอธิบำยเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทำงทีจ่ ะปรับ
ให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำง Credit rating
ในประเทศ กับ ต่ำงประเทศ
 ข อ ใ ห้ ช่ ว ย อ ธิ บ ำ ย ค ำ ว่ ำ “Intermediaries”
เพิม่ เติม
 เห็นด้วย

ควรจะมีการพิจารณาถึงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับประกันภัยต่อ
Capital implications of insolvency to be considered in

 เห็นด้วย

the final credit risk charge

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

11

Section

Item

Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

ผลกระทบของเงินกองทุนจากการล้มละลายจะได้รับการพิจารณาใน
กองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตในขั้นสุดท้าย
 ขอท ราบแ นวทางการ ปรั บป รุ ง การด าร ง
differentiation in credit risk charge between short term
เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตของตรา
and long term debt obligations *. This will be addressed
สารหนี้ ระยะสั้นและระยะยาว ในปั จจุบันได้มี
as part of the recalibration of the credit risk
การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ที่แตกต่างกันระหว่าง
requirements.
ตราสารหนี้ ระยะสั้นและระยะยาวอยู่แล้ว ยกเว้น
* For bonds issued by Government/Central bank,
ตราสารหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาล กระทรวงการคลัง
development banks and financial institutions.
ธนาคารแห่ งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจทั้งที่ มี
หรื อไม่มีการค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง
 Credit Related Duration ยังไม่ควรนำมำ
Simplification of “look-through” method for collective
ปฏิบ ัติ เนื่ อ งจำกไม่ มีข้อ มู ล เลยแพร่ และไม่
investment schemes
ปรำกฎว่ ำกองทุน ในประเทศยังมีกำรค ำนวณ
ลดความซับซ้อน ของวิธีการ look through สาหรับการจัดการใน
มำกนัก
ลักษณะกองทุนรวม
Considerations for treatment of repurchase agreements  เห็นด้วย
Under the current RBC framework, there is no

Collective
investment
schemes and
structured products

การจัดการในลักษณะ
กองทุนรวม และ ตรา
สารทางการเงินที่ถูก
ออกแบบให้มี
โครงสร้างเฉพาะ
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

ข้อควรพิจารณาสาหรับการปฏิบตั ิต่อสัญญาซื้อคืน
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Section

Item

Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

Align concentration limits for asset concentration risk
with investment limits

การปรับให้มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อจากัดที่มีต่อความเสี่ ยง
ด้านการกระจุกตัวของการลงทุนในสิ นทรัพย์ และ ข้อจากัดในการ
ลงทุน
Concentration risk

ความเสี่ ยงด้านการ
กระจุกตัวของการลงทุน
ในสิ นทรัพย์

Include concentration limits on reinsurance recoveries
recognisable as assets
Reinsurance
concentration risk

ความเสี่ ยงด้านการจุกตัว
ของการประกันภัยต่อ

 ขอทรำบรำยละเอียดของแนวทำงที่จะปรับเพื่อให้
เกิ ด ควำมสอดคล้อ งกัน ระหว่ำ ง concentration
limit และ investment limit เนื่ องจำกประกำศ
ลงทุ น ฉบั บ ใหม่ มี ค วำมซั บ ซ้ อ น โดยบริ ษั ท
สำมำรถขอควำมเห็นชอบในกำรลงทุนเกิ น limit
ได้ ภำยใต้กำรพิจำรณำของสำนักงำน ค.ป.ภ. จึ ง
อยำกขอทรำบแนวทำงในกำรดำรงเงิ น กองทุ น
ด้ำนกำรกระจุกตัวในกรณี น้ ี
 ไม่ควรนำเงิ นลงทุนใน Subsidiaries มำคำนวณ
Concentration risk เพรำะ Subsidiaries เป็ นกำร
ลงทุนประกอบธุ รกิ จเชิงกลยุทธ์ แตกต่ำงกับกำร
ล ง ทุ น ใ น ต ล ำ ด ทุ น แ ล ะ ค ว ำ ม เ สี่ ย ง จ ำ ก
Subsidiaries รวมอยูใ่ น Group risk แล้ว
 กรุ ณำอธิบ ำยเพิ่ม เติม ว่ ำมีค วำมแตกต่ ำ งจำก
ปจั จุบนั อย่ำงไร

รวมถึงขีดจากัดของส่วนรับคืนจากการประกันภัยต่อที่สามารถ
นับเป็ นสิ นทรัพย์ได้
Current limits on the proportion of total policy liabilities
which can be recognised in the net policy liabilities

 ขอให้ อ ธิบ ำยเพิ่ม เติม เนื่ อ งจำกยัง ไม่ เ ข้ำ ใจ
ประเด็น

should be extended to include the domestic companies
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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Section

Item

Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

taking on risk as reinsurance

ข้อจากัดในปัจจุบนั ที่มีต่อสัดส่วนของหนี้สินโดยรวมซึ่งสามารถ
รับรู ้ในหนี้สินสุทธิ ควรจะขยายรวมไปถึง บริ ษทั ภายในประเทศที่
รับความเสี่ ยงที่เกิดจากการรับประกันภัยต่อ
Liquidity risk

Inclusion of liquidity risk using qualitative approaches

ความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่อง

รวมถึงความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้วธิ ีการเชิงคุณภาพ
(qualitative approach)
Operational risk is being considered for inclusion, but

Operational risk

calibration will depend on data availability

ความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการกาลังถูกพิจารณาให้รวมอยูใ่ นกรอบ แต่
ทั้งนี้การกาหนดค่าพารามิเตอร์จะต้องขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่สามารถหา
ได้
Consideration of group risk management

การพิจารณาการบริ หารความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุรกิจ
Group risk

ความเสี่ ยงจากภายใน
กลุ่มธุรกิจ

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.

 เห็นด้วย
 ควรจัดให้อยู่ใน ERM หรือ ORSA มำกกว่ำทีจ่ ะ
อยู่ใน RBC
 เห็นด้วย
 ควรจัดให้อยูใ่ น ERM หรือ ORSA มำกกว่ำทีจ่ ะ
อยู่ใน RBC

 เห็นด้วย
 ขอความชัดเจนในนิยาม
 ขอวิ ธี ก ารพิ จ ารณาความเสี่ ยงและการด ารง
เงิ น กองทุ น ที่ ชัดเจน เช่ น จะเป็ นการคานวณใน
รู ปแบบงบการเงินรวมหรื อแบบงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
 และเมื่อมี Risk Charge สาหรับ Group Risk
แล้ว Market Risk และ Concentration Risk
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Section

Item

Description

Comments

บทที่

รายการ

รายละเอียด

ข้ อเสนอแนะ

Diversification

Allowance for diversification across risks to be analysed

เดิ ม ที่ เ กิ ด จากการที่ ถื อ หุ ้ น บริ ษ ัท ลู ก จะไม่ ต ้อ ง
คานวณแล้วใช่หรื อไม่
 เห็นด้วย

across risks

in Stages 2 and 3 of this project

การกระจายความเสี่ ยง ข้ออนุญาติเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ ยงระหว่างประเภทความเสี่ยง
ระหว่างประเภทความ ต่างๆ จะได้รับการวิเคราะห์ในขั้นตอน 2 และ 3 ของโครงการนี้
เสี่ ยงต่างๆ
Regulatory

Frequency

disclosures

ความถี่

กฎระเบียบใน
Audit
การเปิ ดเผย
การตรวจสอบ
ข้อมูล

Review content of monthly report requirements

ทบทวนเนื้อหาของข้อกาหนดการทารายงานแบบรายเดือน
Strengthen auditor’s role with clearer audit requirements

 ขอให้กำรส่งรำยงำนเป็ นแบบรำยไตรมำสและ
ให้ส่ ง ภำยใน 60 วัน และแบบรำยงำนควรมี
เฉพำะเนื้อหำหลักๆ ทีส่ ำคัญ
 เห็นด้วย

เสริ มสร้างบทบาทของผูต้ รวจสอบบัญชีและเพิ่มความชัดเจนของ
ข้อกาหนดในการตรวจสอบ
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