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บทสรุปผู้บริหาร
หน่วยงานกากับบริษัทประกันภัยในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสาคัญต่อกากับให้บริษัท
ประกันภัยมี การบริหารความเสี่ยงที่ดี มีกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจที่คล่องตัวโดยบริหารสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่
คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปราการด่านแรก
(1st line of defense) ที่สาคัญในการกากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย นอกเหนือจากการกากับ
ให้บริษัทมีสารองประกันภัยเพียงพอรองรับความเสียหายที่คาดการณ์ไว้ (expected losses) และการกากับความ
เพียงพอของเงินกองทุนให้สามารถรองรับความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ (unexpected losses) ซึง่ ในที่นี้ก็คือ
ปราการด่านที่สอง (2nd line of defense) และปราการด่านที่สาม (3rd line of defense) ของการกากับความ
มั่นคงทางการเงิน ตามลาดับ
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานกากับสถาบันการเงินทั้งธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคาร
ในหลายประเทศเล็งเห็นความสาคัญของการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ในฐานะเครื่องมือการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการกาหนดหลักเกณฑ์ให้ภาคธุรกิจทาการทดสอบ stress test เพื่อพิจารณาผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินและแผนในการฟื้นฟูระดับเงินกองทุนให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ (Business Continuity
Plan) รวมทั้ง การปรับแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับปริมาณเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์วิกฤต
ต่างๆ (Capital Management Plan) ทั้งนี้ ประโยชน์ในมุมมองของหน่วยงานกากับก็คือ การสร้างกระบวนการ
วิเคราะห์และความเข้าใจในตัวบริษัทประกันภัยภายใต้การกากับอย่างถ่องแท้ และสามารถประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทว่าเหมาะสมกับลักษณะความซับซ้อนของธุรกิจและสภาพความเสี่ยงของ
บริษัทเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ซึง่ สิ่งเหล่าหนี้คือหัวใจสาคัญที่จะนาไปสู่การกากับตามมาตรฐานสากลเรื่อง
Enterprise Risk Management for Solvency Purposes หรือ ICP 16 ที่ International Association of
Insurance Supervision (IAIS) กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับให้การกากับความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิตไทยได้
มาตรฐานสากล ภายใต้พันธกิจหลักด้านการสร้างเสถียรภาพให้กับบริษัทประกันภัยของแผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ 2 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) จึงได้ริเริ่ม
โครงการพัฒนากรอบการทดสอบภาวะวิฤต โดยตามแผนงานที่กาหนดไว้ของสายพัฒนามาตรฐานการกากับ
โครงการนี้จะเริ่มดาเนินการกับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยตามลาดับความพร้อมของภาคธุรกิจ
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยฝ่ายมาตรฐานเงินกองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยสาระสาคัญในการนาเสนอประกอบไปด้วย 1) วัตถุประสงค์หลักการ
ของการทา Stress Test ที่ IAIS กาหนดไว้ 2) ผลการศึกษาการทดสอบ Stress Test ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (BOT) และ ของประทศเพื่อนบ้านอย่าง เช่น มาเลเซีย (BNM) และ สิงคโปร์ (MAS) 3) แผนการดาเนินการ
ทั้งหมดภายใต้โครงการนี้สาหรับธุรกิจประกันชีวิต 4) ประเภทสถานการณ์วิกฤตที่กาหนดใช้ในการทดสอบทั้งใน
ลักษณะ Top down scenarios ซึ่งกาหนดโดยสานักงาน คปภ. และสถานการณ์ในลักษณะ Bottom up ซึง่ แต่
ละบริษัทจะต้องเป็นผู้กาหนดเองให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงและลักษณะการดาเนินธุรกิจของตนเอง และ
5) นาเสนอค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นของที่กาหนดให้บริษัทประกันชีวิตใช้ในการทดสอบ Quantitative Impact
Study ครั้งที่ 1 ก่อนนาไปปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
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Stress Testing Conceptual Paper
คานา
International Association of Insurance Supervision (IAIS) ได้ออก Principles on
capital adequacy and solvency ในเดือนมกราคม 2002 ซึ่งกาหนดหลักการของกฎเกณฑ์การกากับบริษัท
ประกันภัยรวมถึงระดับเงินกองทุน ซึ่งเนื้อหาของการทดสอบภาวะวิกฤตโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใน Principle 10:
Capital adequacy and solvency regimes have to be supplemented by risk management system
อย่างไรก็ตาม การทดสอบภาวะวิกฤตยังคงเกี่ยวข้องกับ principle อื่นๆด้วย กล่าวคือ Principle 1, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, และ 13 นอกจากนีเ้ มื่อ IAIS ทาการปรับปรุงเพิ่มเติม Principles ต่างๆและออกเป็น Insurance core
principles and methodology ในปี ค.ศ. 2003 IAIS ได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤตไว้
ใน ICP 18 Risk assessment and management และ ICP 20 Liabilities ในปี ค.ศ. 2011 เมื่อ IAIS ได้ทาการ
ปรับปรุงและรวบรวม Principles, Standards, Guidance และ Methodology ต่างๆที่ออกโดย IAIS เข้าไว้
ด้วยกันและออกเป็น Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology
เนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤตโดยส่วนใหญ่ถูกบรรจุไว้ใน ICP 16 Enterprise Risk
Management for Solvency Purposes และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICP อื่นๆด้วย คือ ICP 8 Risk Management
and Internal Controls, ICP9 Supervisory Review and Reportingและ ICP 20 Public Disclosure โดยมี
รายละเอียดสรุปเนื้อหาของหลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่างๆที่ออกโดย IAIS ตามตารางที่ 1
ฉบับที่
Principle on Capital
Adequacy and Solvency
(2002)

เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤต
Principle 1: Technical provisions of an insurer have to be adequate,
reliable, objective and allow comparison across insurers
Principle 3: Assets have to be appropriate, sufficiently realizable
and objectively valued
Principle 4: Capital adequacy and solvency regimes have to
address the matching of assets with liabilities
Principle 5: Capital requirements are needed to absorb losses that
can occur from technical and other risks
Principle 6: Capital adequacy and solvency regimes have to be
sensitive to risk
Principle 7: A control level is required
Principle 11: Any allowance for reinsurance in a capital adequacy
and solvency regime should consider the effectiveness
of the risk transfer and make allowance for likely
security of the reinsurance counterparty
Principle 12: The capital adequacy and solvency regime should be
supported by appropriate disclosure
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ฉบับที่

เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤต
Principle 13: Insurance supervisory authorities have to undertake
solvency assessment

Insurance Core Principles
and Methodology (2003)

ICP 18 Risk assessment and management: The supervisory
authority requires insurers to recognize the range of
risks that they face and assess and manage them
effectively
ICP 20 (Liabilities): The supervisory authority requires that insurers
undertake regular stress testing for a range of adverse
scenarios in order to assess the adequacy of capital
resources in case technical provisions have to be
increased.

Insurance Core Principle,
Standards, Guidance and
Assessment Methodology
(2011)

ICP 8 Risk Management and Internal Controls: The supervisor
requires an insurer to have, as part of its overall
corporate governance framework, effective systems of
risk management and internal controls, including
effective functions for risk management, compliance,
actuarial matters and internal audit
ICP 9 Supervisory Review and Reporting: The supervisor has an
integrated, risk-based system of supervision that uses
both off-site monitoring and on-site inspections to
examine the business of each insurer, evaluate its
condition, the quality and effectiveness of its Board
and Senior Management and compliance with
legislation and supervisory requirements. The
supervisor obtains the necessary information to
conduct effective supervision of insurers and evaluate
the insurance market.
ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency Purposes: The
supervisor establishes enterprise risk management
requirements for solvency purposes that require
insurers to address all relevant and material risks.
ICP 20 Public Disclosure:The supervisor requires insurers to
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ฉบับที่

เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤต
disclose relevant, comprehensive and adequate
information on a timely basis in order to give
policyholders and market participants a clear view of
their business activities, performance and financial
position. This is expected to enhance market discipline
and understanding of the risks to which an insurer is
exposed and the manner in which those risks are
managed.

เนื่องจากความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทดสอบภาวะวิกฤต IAIS จึงได้บรรจุการ
ทดสอบภาวะวิกฤตไว้ในหลักการและมาตรฐานที่ออกโดย IAIS ในทุกๆครั้งที่มีปรับปรุงหลักการและมาตรฐานใหม่
ดังปรากฏตามตารางที่ 1 ข้างต้น และสาหรับ Insurance Core Principle, Standards, Guidance and
Assessment Methodology (2011) ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด IAIS ได้จัดหมวดหมู่สาหรับการทดสอบภาวะวิกฤตให้มี
ความชัดเจนมากขึ้นโดยเน้นให้เห็นว่าการทดสอบภาวะวิกฤตเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการทา Enterprise Risk
Management (ERM) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการกากับแบบ Principle Based Supervision
ในส่วนของสานักงาน คปภ. ซึ่งได้เริ่มบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2554 เมื่อ 1 กันยายน 2554 นั้น นับได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการใช้การกากับแบบ Principle based Supervision อย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ได้มีการ
กาหนดให้ภาคธุรกิจได้ปรับตัวโดยการทาการทดสอบ Parallel Test ในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนที่จะบังคับใช้ Risk
Based Supervision (RBC) ทั้งนี้หากพิจารณาตามหลักการ 3 เสาหลัก (3 pillars) ของ IAIS แล้ว จะพบว่าการ
บังคับใช้ของประกาศกาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนฯ นั้น เป็นการนาเอาหลักการในเสาหลักต้นที่ 1 มา
บังคับใช้ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปในเชิง quantitative, financial, และ solvency measurement ขณะที่เสาหลักต้นที่ 2
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ governance และ enterprise risk management นั้น ยังมีการพัฒนาไปน้อยมากและอาจเรียก
ได้ว่าเป็นสิ่งที่สานักงาน คปภ. ต้องให้ความสาคัญมากที่สุดในขณะนี้ เพราะเสาหลักต้นที่ 2 เป็นเสาหลักต้นที่มี
ความสาคัญมากที่สุดและเป็นหัวใจของการกากับแบบ Principle Based Supervision เพราะหากบริษัทมี
กระบวนการ governance ที่ดี ดาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่กาลังเผชิญหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคตอันใกล้ มีระบบตรวจสอบ ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้รับการนามาใช้อย่าง
สม่าเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทก็ให้
ความสาคัญกับการวางแผนหรือมาตรการรองรับหรือบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดีแล้ว บริษัทประกันภัยนั้นก็จะสามารถรักษาความมั่นคงทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลาและความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายหรือหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้เป็นขั้นต่าด้วย ส่งผลให้
ภาคประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย ภาคธุรกิจ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นก็สามารถได้รับผลตอบแทนใน
ระดับที่เหมาะสมโดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทมากจนเกินไป ขณะที่หน่วยงานกากับดูแลก็
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จะมีภาระหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทประกันภัยน้อยลง ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสาหรับการเติบโตของธุรกิจประกันภัยเพื่อทาหน้าที่สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับสังคมและ
ประเทศชาติมากกว่าที่จะทาหน้าที่จับผิด กาหนดบทลงโทษ และคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย
ภาพที่ 1 แนวทางการกากับแบบ 3 เสาหลักของ IAIS

วัตถุประสงค์ของการทดสอบภาวะวิกฤต
เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ดังนั้น บริษัทประกันภัยควรที่
จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อฐานะการเงินในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการทดสอบภาวะวิกฤต
เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีความจาเป็นทั้งต่อบริษัทประกันภัยและหน่วยงานกากับดูแล เพราะช่วยให้ทราบ
ได้ว่าบริษัทประกันภัยยังคงมีฐานะทางการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ต่างๆได้หรือไม่ โดยพิจารณารวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็น
ผลกระทบที่เกิดกับสินทรัพย์ หนี้สินหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การทดสอบภาวะวิกฤตจะมีความเชื่อมโยงกับ
องค์กร 2 ฝ่ายด้วยกัน คือ บริษัทประกันภัยและหน่วยงานกากับดูแล โดย IAIS ได้อธิบายความเชื่อมโยงของการ
ทดสอบภาวะวิกฤตกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานกากับดูแลดังนี้
การทดสอบภาวะวิกฤตกับการบริหารจัดการบริษัทประกันภัย
1. การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการจัดการประกันภัย โดยถือเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของกรอบการจัดการความเสี่ยงโดยรวม (overall risk management framework) และ
การพิจารณาความเพียงของเงินกองทุนของบริษัท (capital adequacy) การทดสอบภาวะวิกฤตจะช่วยให้บริษัท
ทราบถึงความเสี่ยงหลักที่บริษัทกาลังเผชิญอยู่และระดับของความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรับได้ ซึ่งในที่สุดแล้วจะ
ช่วยให้บริษัทประกันภัยตัดสินใจได้ว่ามีสิ่งใดที่จาเป็นต้องกระทาเพื่อที่จะไม่แบกรับความเสี่ยงมากจนเกินไปจาก
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มุมมองของบริษัทเองหรือในมุมมองของผู้กากับดูแลหรือในมุมมองของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งเรื่องนี้สาหรับหลายๆ
บริษัทอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดาเนินงานตามปกติ โดยเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับของวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงของตน
2. บริษัทประกันภัยที่ดีควรพิจารณาการทดสอบภาวะวิกฤตว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการ
บริหารจัดการบริษัทที่ดี (good corporate governance) ซึ่งจะก่อให้เกิดการควบคุมภายใน การบริหารจัดการ
และการจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ หากจะทาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั้น การทดสอบภาวะวิกฤต
จะต้องถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในกรอบการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท มากกว่าการมองว่าการ
ทดสอบภาวะวิกฤตเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของการจัดการเงินกองทุนหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษัทเท่านั้น และที่สาคัญที่สุด บริษัทจะต้องไม่มองว่าการทดสอบภาวะวิกฤตเป็นภาระที่ต้องทา
ตามที่ถูกกาหนดให้ทาเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ บริษัทประกันภัยจะต้องทาการทดสอบภาวะวิกฤตด้วย
ตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทาเพิ่มเติมตามที่ถูก
กาหนดให้ทาเท่านั้น
3. การทดสอบภาวะวิกฤตจะช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าใจความเสี่ยงที่
บริษัทกาลังเผชิญมากขึ้น โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องเข้าใจข้อสมมติที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตและ
ผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้การทดสอบภาวะวิกฤตยังช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถพัฒนาหรือประเมินกลยุทธ์และ
ทางเลือกต่างๆที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้ด้วย
4. การทดสอบภาวะวิกฤตควรมีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละบริษัท
เช่น การทดสอบควรสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ละบริษัทไม่ได้รับประกันความเสี่ยงแบบเดียวกัน มีระดับของ
ความเสี่ยงที่รับประกันแตกต่างกัน มีการจัดการประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องทาการ
ทดสอบภาวะวิกฤตโดยทาการเลือกสถานการณ์ที่จะใช้ในการทดสอบด้วยตนเอง (self-select scenario)
5. การทดสอบภาวะวิกฤตควรระบุถึงความเสี่ยงหลักๆที่ส่งผลเสียต่อฐานะทางการเงินในอนาคต
ของบริษัทมากกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ควรระบุได้ด้วยว่าความเสี่ยงนั้นจะส่งผลมากน้อยเพียงใด
และบริษัทก็ควรใช้การทดสอบภาวะวิกฤตในการวางแผนกลยุทธ์และแผนสาหรับเหตุฉุกเฉิน
การทดสอบภาวะวิกฤตและกระบวนการกากับดูแล
1. หน่วยงานกากับดูแลควรที่จะได้รับผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นสาคัญต่างๆ
รวมถึงข้อสมมติที่ใช้ตลอดจนผลลัพธ์ของการทดสอบทั้งหมด
2. ผู้กากับดูแลอาจกาหนดให้บริษัททาการทดสอบเพิ่มเติมหากเห็นว่าจาเป็น และหากเห็นว่า
แนวทางรับมือหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัทยังไม่รัดกุมเพียงพอ ผู้กากับดูแล
อาจกาหนดให้บริษัทพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้
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3. ในบางสถานการณ์ผู้กากับดูแลอาจพัฒนาการทดสอบมาตรฐานขึ้นและกาหนดให้บริษัททา
การทดสอบ ทั้งนี้เพื่อวัดความน่าเชื่อถือของการทดสอบที่จัดทาเองโดยบริษัท ซึ่งการกาหนดให้ทาการทดสอบ
มาตรฐานนี้อาจกาหนดให้บริษัทประกันภัยรายใดรายหนึ่ง กลุ่มหนึ่ง หรือทุกบริษัททาการทดสอบก็ได้ และ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบควรจะได้รับการพัฒนาโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมของ
แต่ละเขตอาณา (jurisdiction)ด้วย
4. ในบางประเทศที่การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมาย ระดับของความเสี่ยงที่ใช้ในการทดสอบจะต่ากว่าระดับที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตโดยทั่วไป
ภาพที่ 2 กรอบเวลาในการดาเนินการการทดสอบภาวะวิกฤตสาหรับธุรกิจประกันขีวิต
2012

Framework
Formulation &
Development

Preparation

2013

2014

2015

2016

Implementation

Industry Test

Phase I

2017 (onward)

Revision

Phase II

จากการจัดประชุมร่วมกับคณะทางานซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทยและ
ผู้แทนบริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง ที่ประชุมมีมติร่วมกันในเรื่องกรอบเวลาในการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัท
ประกันชีวิต ดังนี้
1) ช่วงเตรียมการ ปี 2555
- จัดตั้งคณะทางานซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนบริษัทประกันชีวิต ผู้แทนสมาคมประกัน
ชีวิต และสานักงาน คปภ.
- ทาการศึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการทาการทดสอบภาวะวิกฤต
- กาหนดกรอบแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม
- กาหนดค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการทดสอบ
- ให้สมาคมประกันชีวิตไทยเป็นผู้ประสานงานหลัก
2) Quantitative Impact Study 2 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2557
- กาหนดให้บริษัทประกันชีวิตทุกแห่งทาการทดสอบภาวะวิกฤตโดยใช้แนวทางและ
ค่าพารามิเตอร์ตามที่ได้ข้อสรุปจากช่วงเตรียมการ
- บริษัทต้องนาส่งรายงานการทดสอบภาวะวิกฤตให้สานักงาน คปภ.
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- นา feedback ที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการทดสอบต่อไป
- จัดทาร่างประกาศแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต
3) การบังคับใช้จริง ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- บังคับใช้การทดสอบภาวะวิกฤต phase I
4) ทาการปรับปรุงแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ Phase II
ขอบเขตของการทดสอบภาวะวิกฤต
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย มี
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประชากร และตลาดการประกันภัยที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งแนวทางการกากับธุรกิจ
ประกันภัยในปัจจุบันของไทยก็ได้รับอิทธิพลจากแนวทางการกากับของทั้ง 2 ประเทศ พอสมควร ดังนั้น แนว
ทางการจัดทากรอบการทดสอบภาวะวิกฤตของไทยจึงควรที่จะเทียบเคียงแนวทางการจัดทาจากทั้ง IAIS,
Monetary Authority of Singapore (MAS) ประเทศสิงคโปร์ และ Bank Negara Malaysia (BNM) โดย
สานักงาน คปภ. ได้ทาการศึกษาหลักการของการทดสอบภาวะวิกฤตตามแนวทางของ IAIS และได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจาก MAS และ BNM มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤต
โดยสามารถสรุปเป็นหลักการและแนวทางการทดสอบได้ดังนี้
หลักการและแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตที่กาหนดโดย IAIS, MAS, BNM และ สานักงาน คปภ.
IAIS
MAS
1. ประกอบไปด้วย 2 วิธีการ
กาหนดตาม IAIS
ด้วยกัน คือ sensitivity
testingและ scenario testing
2. Sensitivity test เป็นการ
กาหนดตาม IAIS
ประมาณการผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงหนึ่งหรือ
หลายครั้งของปัจจัยเสี่ยงใด
ปัจจัยหนึ่งหรือปัจจัยเสี่ยง
จานวนหนึ่งที่ไม่มากนักแต่มี
ความเกี่ยวข้องกันสูง
3. scenario test นั้น เป็นการ
กาหนดตาม IAIS
ทดสอบที่มีความซับซ้อน
มากกว่า ประกอบไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง
หลายๆปัจจัยพร้อมๆกันและ
มักเชื่อมโยงกับการ

BNM
กาหนดตาม IAIS

OIC
กาหนดตาม IAIS

กาหนดตาม IAIS

กาหนดตาม IAIS

กาหนดตาม IAIS

กาหนดตาม IAIS
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IAIS
เปลี่ยนแปลงที่เกิดเกิดขึ้นกับ
สถานการณ์จริงในโลกแห่ง
ความเป็นจริง
4. Scenario สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
historical และ hypothetical
โดย historical scenarios จะ
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่
เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต
สาหรับ hypothetical
scenarios จะใช้สถานการณ์
สมมติที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต การกาหนด
สถานการณ์โดยวิธีการทั้งสอง
ล้วนมีข้อดีของตนเองและควร
ถูกนามาใช้โดยคานึงถึงความ
เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
5.

MAS

BNM

ไม่กล่าวถึงโดยตรง กาหนดตาม IAIS
แต่มีการกาหนดให้
ทาการทดสอบทั้ง
สองส่วน โดย
prescribed
scenario มี
ลักษณะเป็น
historical
scenario ขณะที่
reverse stress
test และ selfselect scenario มี
ลักษณะเป็น
hypothetical
scenario

เทคนิคที่ใช้ในการวัดผล
deterministic
กระทบจากภาวะวิกฤตอาจ
modeling
เป็น deterministic
modeling หรือ stochastic
modeling เช่น Montecarlo simulation
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่
นามาใช้ในการทดสอบอาจมี
ลักษณะเป็น non-linear หรือ
asymmetric ก็ได้

deterministic
modeling

OIC

กาหนดตาม MAS
เนื่องจากแนวทาง
การทดสอบของ
BNM มีลักษณะ
เป็น self-select
ทั้งหมด แต่บริษัท
ประกันภัยสามารถ
เลือก scenario ที่
เป็น historical
หรือ
hypothetical ก็ได้
แต่ MAS มีทั้งส่วน
ที่เป็น historical
scenario จากส่วน
ที่ prescribed และ
deterministic
modeling
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ความต้องการด้านบุคลากร
IAIS
1. บริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง
ควรมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
และเทคโนโลยีที่จาเป็นใน
การออกแบบและทาการ
ทดสอบภาวะวิกฤต ซึ่งอาจจะ
รวมถึงหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความเสี่ยง นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย หรือที่ปรึกษาจาก
ภายนอก

2. บุคคลต่างๆ เช่น ผู้จัดการด้าน
ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ด้าน
การเงิน นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ผู้จัดการด้าน
ผลิตภัณฑ์ ควรมีส่วนร่วมใน
การออกแบบการทดสอบภาวะ
วิกฤต และการออกแบบนี้ควร
รวมถึงมุมมองอื่นๆของผู้กากับ
ดูแล ที่ปรึกษาภายนอก นัก
บัญชี นักคณิตศาสตร์ ผู้รับ
ประกันภัยต่อ และสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ

3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ
การทดสอบภาวะวิกฤตควร

MAS
Appointed
actuary (AA) ซึง่
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทา
หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทารายงานเพื่อ
เสนอให้ Senior
management
พิจารณา ก่อนส่ง
ต่อให้ Board of
Director (BOD)

BNM
Senior
management
(SM) ทาหน้าที่
รับผิดชอบจัดทา
รายงานโดยต้อง
จัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถ
เพียงพอมาจัดทา
รายงาน ทั้งนี้
สมมติฐานที่ใช้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบ
จาก BOD ด้วย
Board of
Director มีหน้าที่
สอดส่องดูแลการ
จัดทาการทดสอบ
ภาวะวิกฤตของ
Senior
management ว่า
มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ โดย BOD
จะเป็นผู้พิจารณา
ว่าสมมติฐาน และ
วิธีการที่ SM
เลือกใช้นั้นมีความ
เหมาะสมหรือยัง

มีการแบ่งแยก
หน้าที่กันอย่าง
ชัดเจน โดย Senior
management
ต้องแสดงความเห็น
ที่มีต่อรายงานของ
Appointed
actuary พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
และส่งต่อทั้ง
รายงานของ
Appointed
actuary และ
แนวทางแก้ไขให้
Board of
Director พิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง
มีกระบวนการ
มีกระบวนการ
กลั่นกรอง 4
กลัน่ กรองใกล้เคียง

OIC
ใช้รูปแบบเดียวกับ
BNM เนื่องจากไม่มี
appointed
actuary

ใช้รูปแบบเดียวกับ
MAS เนื่องจาก
ปัญหาด้านการขาด
แคลนบุคลากรที่จะ
ทาหน้าที่
Appointed
actuary

ใช้รูปแบบเดียวกับ
BNM เนื่องจากไม่มี
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IAIS
 เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขา เช่น นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย นัก
เศรษฐศาสตร์ นักกฎหมาย และ
นักการเงิน
 มีความเข้าใจภาพรวม
ของธุรกิจประกันภัย
 สามารถระบุความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบด้านลบอย่าง
มีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงิน
ของบริษัท
 สามารถทาการวิเคราะห์
ขนาดของผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นได้
 มีความเข้าใจใน
แบบจาลองต่างๆที่อาจนามาใช้

4. ผู้ที่ดาเนินการทดสอบภาวะ
วิกฤตควรมีความสามารถใน
การวิเคราะห์และสื่อสาร
ผลลัพธ์กับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

MAS
ขั้นตอน โดย 1. AA
ซึ่งมีความรู้และ
มุมมองทาง
คณิตศาสตร์
ประกันภัยและการ
จัดการความเสี่ยง
2. SM ซึ่งมีความรู้
เกี่ยวกับบริษัทและ
มุมมองด้านการ
บริหาร 3. BOD มี
มุมมองทางฝั่งของ
นักลงทุนและการ
รักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น 4.
หน่วยงานกากับ
ดูแลซึ่งอาจสั่งให้
บริษัททบทวนหรือ
ทาการทดสอบใหม่
หากเห็นว่าผลที่ได้
ไม่สะท้อนความ
เสี่ยงที่แท้จริง ทั้งนี้
หน่วยงานกากับ
ดูแลทาหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของผู้
ถือกรมธรรม์และ
ดูแลภาพรวมของ
ธุรกิจ
AA ทาหน้าที่สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทดสอบภาวะ
วิกฤตและ
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นให้ BOD
เข้าใจ

BNM
กับ MAS แต่ขาด
ขั้นตอนของ AA ไป
ซึ่งบริษัทอาจใช้การ
จัดจ้างที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกแทน
นอกจากนี้ มีการนา
การทดสอบภาวะ
วิกฤตไปใช้ควบคู่
กับ Individual
Capital
Adequacy
Assessment
Program (ICAAP)
ซึ่งมีความเข้มงวด
มากเข้ามาช่วย
กลั่นกรองอีก
ชั้นหนึ่ง

OIC
AA และอาจต้อง
พิจารณานา ICAPP
มาบังคับใช้ในระยะ
ถัดไปด้วยเพื่อเสริม
ความแข็งแกร่งของ
การทดสอบภาวะ
วิกฤตและชดเชย
การขาดผู้เชี่ยวชาญ
อย่าง AA

SM ทาหน้าที่
ใช้รูปแบบเดียวกับ
รับผิดชอบ สร้าง
BNM เนื่องจากไม่มี
ความเข้าใจในเรื่อง AA
การจัดทาการ
ทดสอบภาวะวิกฤต
และอธิบายผลที่จะ
เกิดขึ้นพร้อมทั้ง
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MAS

BNM
แนวทางแก้ไขให้
BOD เข้าใจ ทั้งนี้
รวมถึงการฝึกอบรม
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมี
ความรู้
ความสามารถใน
การจัดทาการ
ทดสอบอย่าง
เพียงพอด้วย
5. โดยไม่คานึงถึงระดับความ
ไม่ได้มีข้อกาหนด มีการกาหนดให้
เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยงข้อง ชัดเจน แต่ AA มี ประเมินนโยบาย
กับการออกแบบการทดสอบ ความเป็นอิสระจาก การจัดทาการ
ภาวะวิกฤตควรมีความเป็น
SM และขึ้นตรงกับ ทดสอบภาวะวิกฤต
อิสระในระดับหนึ่งที่ทาให้
BOD
อย่างสม่าเสมอโดย
สามารถออกแบบการทดสอบที่
ผู้ที่ไม่มีส่วน
มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
เกี่ยวข้องในการ
ความเสี่ยงของบริษัท และหาก
จัดทาแบบจาลอง
เป็นไปได้ การเลือกปัจจัยที่จะ
หรือไม่เป็นผู้ที่ทา
นามาพิจารณาในการทดสอบ
การตัดสินใจโดยใช้
ควรได้รับการเลือกโดยบุคคลที่
ผลลัพธ์ของ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
แบบจาลอง เช่น
ตัดสินใจในธุรกิจที่มีความ
Internal audit
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจเป็นการ
ยากสาหรับบริษัทประกันภัย
ขนาดเล็กที่จะแยกการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการทดสอบภาวะวิกฤต
ออกจากการดาเนินธุรกิจ
6. บริษัทประกันภัยควรที่จะ
AA สามารถให้
SM ทาหน้าที่เสนอ
สามารถเข้าใจผลลัพธ์ของการ คาแนะนาในการ แนวทางแก้ไข
ทดสอบภาวะวิกฤตและ
ปรับปรุงบริษัทได้ สถานการณ์ให้
ตัดสินใจได้ว่ามีแง่มุมใดของการ โดยไม่จาเป็นว่า
BOD พิจารณาและ
ดาเนินธุรกิจที่จาเป็นจะต้อง
ต้องจากัดเฉพาะ
บริษัทจะต้องนาส่ง
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เมื่อ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สรุปรายงานการ

OIC

สมมติฐานและแนว
ทางการทดสอบที่
ใช้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก BOD

ใช้รูปแบบตาม
BNM
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พิจารณาจากผลการทดสอบ
แล้ว

การออกแบบการทดสอบภาวะวิกฤต
IAIS
1. บริษัทประกันภัยควรออกแบบ
การทดสอบภาวะวิกฤตของ
ตนเองโดยพิจารณาถึงความ
เสี่ยงและความซับซ้อนของ
ธุรกิจของตน ซึ่งการกระทา
เช่นนี้จะทาให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างบริษัท
ประกันภัยในเรื่องของระดับ
และลักษณะของการทดสอบที่
จะนามาใช้

MAS
การทดสอบภาวะ
วิกฤตเท่านั้น ใน
ส่วนของ SM
จะต้องเสนอแนว
ทางแก้ไขหรือ
บรรเทาผลกระทบ
ตามสถานการณ์ที่
ใช้ทดสอบ หาก
เหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ ในกรณี
ที่แนวทางแก้ไข
หรือบรรเทา
ผลกระทบเกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มทุน
แนวทางแก้ไขนั้น
จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก BOD
เสมอ

BNM
ประชุมของ BOD
ให้ BNM พิจารณา
นอกจากนี้ ในกรณี
ที่แนวทางแก้ไข
หรือบรรเทา
ผลกระทบเกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มทุน
แนวทางแก้ไขนั้น
จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก BOD
เสมอ

OIC

MAS
มีการกาหนดให้ทา
self-select
scenarioอย่างน้อย
1 สถานการณ์ โดย
สถานการณ์ที่
เลือกใช้ต้องมีที่มา
และข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจว่าเพราะ
เหตุใดจึงเลือก
สถานการณ์นี้
พร้อมทั้งอธิบายว่า

BNM
กาหนดให้ทาการ
ทดสอบ 2 รอบต่อ
ปี โดยรอบ 6 เดือน
กาหนดให้ทาอย่าง
น้อย 1 สถานการณ์
และรอบสิ้นปี ให้
ทาอย่างน้อย 3
สถานการณ์ รวม
อย่างน้อยที่สุด 4
สถานการณ์ต่อปี
และเป็นการเลือก
สถานการณ์ที่ใช้

OIC
ใช้รูปแบบตาม
MAS โดยมีทั้งส่วน
ที่เป็น prescribed
scenario และ
self-select
scenario โดย
self-select
scenario จะเป็น
ส่วนที่บริษัท
กาหนดสถานการณ์
ที่จะใช้ในการ
ทดสอบรวมถึง
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MAS
สถานการณ์ที่
เลือกใช้สะท้อน
ความเสี่ยงของ
บริษัทได้อย่างไร

2. บริษัทควรทาการทดสอบภาวะ
วิกฤตแม้ว่าความเสี่ยงที่ใช้ใน
การทดสอบนั้นอาจเป็นสิ่งที่
ระบุออกมาในรูปของเชิง
ปริมาณหรือสร้างแบบจาลองได้
ยากก็ตาม เช่น คาตัดสินของ
ศาลในเรื่องของแนวทางปฏิบัติ
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หรือ
การเปลี่ยนของกฎหมายภาษี
เป็นต้น

ไม่ได้กล่าวถึงหรือ
กาหนดให้ทาโดย
ชัดเจน แต่เปิด
โอกาสให้ทาได้ใน
ส่วนของselfselect scenario

3. แม้ว่าการทดสอบแบบ
มาตรฐานจะมีข้อจากัดแต่ผู้
กากับดูแลอาจกาหนดให้บริษัท
ทาการทดสอบภาวะวิกฤตโดย
ใช้แบบทดสอบมาตรฐานได้เป็น
ครั้งคราว เพื่อที่จะวัดความคง
เส้นคงวาของการทดสอบและ
ใช้เป็นฐานในการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบ
มาตรฐานนี้ไม่ควรทาให้บริษัท
ประกันภัยไม่สนใจหรือเลิกที่จะ

มีการกาหนดให้ทา
prescribed
scenario ประกอบ
ไปด้วย 1.
Macroeconomic
scenario 2.
Financial crisis 3.
Flu pandemic
โดย
Macroeconomic
scenario จะ

BNM
และกาหนดขนาด
ของการ shock
ทั้งหมดโดยบริษัท
เอง

OIC
ขนาดของการ
เปลี่ยนแปลงด้วย
ตนเอง ทั้งนี้
สถานการณ์ที่เลือก
จะต้องสะท้อน
ความเสี่ยงเฉพาะ
ของบริษัทที่ยังไม่ได้
รับการทดสอบโดย
prescribed
scenario ออกมา
ด้วย
สามารถทาได้หาก เปิดโอกาสให้ทาได้
เห็นว่าเป็นความ
ในส่วนของ selfเสี่ยงที่บริษัท
select scenario
อาจจะเผชิญ โดย เช่นเดียวกับ MAS
ต้องสามารถอธิบาย แต่ต้องพิจารณาถึง
ถึงความเชื่อมโยง โอกาสในการเกิด
กับปัจจัยต่างๆที่
และวิธีการ
อาจได้รับ
ประเมินผลกระทบ
ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
ออกมาในรูปเชิง
ปริมาณอีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าการทดสอบ
โดยทั่วไปจะเปิด
โอกาสให้บริษัท
เลือกสถานการณ์
เอง แต่ BNM อาจ
กาหนดสถานการณ์
ทดสอบให้บริษัท
บางบริษัทหรือทุก
บริษัททาการ
ทดสอบได้ ในกรณี
ที่ต้องการดู

มีการทดสอบที่
สานักงาน คปภ.
กาหนดสถานการณ์
ให้ทั้งหมด
(prescribed
scenario) โดย
กาหนดให้ทา 3
สถานการณ์ คือ 1.
Macroeconomic
2. Financial crisis
3. Pandemic
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IAIS
พิจารณาถึงความเสี่ยงของตน
และไม่นาวิธีการจัดการความ
เสี่ยงมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ของตน

MAS
เปลี่ยนไปทุกปีและ
จะสอดคล้องกับ
การทดสอบทางฝั่ง
banking ในกรณี
ของตัวแปรที่
เกี่ยวกับการลงทุน
สาหรับ Financial
crisis และ Flu
pandemicจะมี
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้
ในการทดสอบ
เหมือนเดิมทุกปี
4. ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็น
นามาพิจารณา
ตัวกาหนดลักษณะและระดับ กาหนดสถานการณ์
ของการทดสอบที่บริษัทควรใช้ ที่ใช้ในการทดสอบ
1. ระดับความเพียงพอของ ตามที่ IAIS กาหนด
เงินกองทุน
2. ประเภทของธุรกิจและ
ช่องทางการจัดจาหน่าย
3. ตาแหน่งของบริษัทใน
ตลาด
4. ตาแหน่งของบริษัทใน
กลุ่ม
5. นโยบายการลงทุน
6. แผนธุรกิจ
7. สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทัว่ ไป

BNM
ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับทั้ง
อุตสาหกรรมหรือ
เมื่อมีเหตุการณ์
ผิดปกติเกิดขึ้น
นอกจากนี้อาจใช้
การทดสอบ
มาตรฐานเพื่อ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการ
ทดสอบที่บริษัทเคย
นาส่งมาก่อนก็ได้
นามาพิจารณา
กาหนดสถานการณ์
ที่ใช้ในการทดสอบ
ตามที่ IAIS กาหนด

5. เมื่อพิจารณาจากผลกระทบ
และความเป็นไปได้ของการเกิด
เหตุการณ์ บริษัทควรพิจารณา
ได้ว่าเหตุการณ์ใดมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของบริษัท ความซับซ้อน

บริษัทต้องนาส่ง
ใช้รูปแบบตาม
ข้อมูลที่ใช้กาหนด MAS
ขนาดของการ
เปลี่ยนแปลงพร้อม
คาอธิบายเหตุผลใน
การเลือก

บริษัทต้องนาส่ง
ข้อมูลที่ใช้กาหนด
ขนาดของการ
เปลี่ยนแปลงพร้อม
คาอธิบายเหตุผลใน
การเลือก

OIC
เช่นเดียวกับ MAS
แต่สถานการณ์ที่ใช้
จะกาหนดมาจาก
ข้อมูลและความ
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นของประเทศ
ไทยเอง

นามาพิจารณา
กาหนดสถานการณ์
ที่ใช้ในการทดสอบ
ตามที่ IAIS กาหนด
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IAIS
ของธุรกิจ ระดับเงินกองทุน
และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
และยังขึ้นอยู่กับระดับของ
ความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรับ
ได้ด้วย
6. บริษัทควรที่จะดารงอยู่ได้ใน
สภาพแวดล้อมหรือภายใต้
สภาวการณ์ที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นจริง

การกาหนดประเภทความเสี่ยง

MAS
สถานการณ์ในการ
ทา self-select
scenario

BNM
สถานการณ์ในการ
ทาการทดสอบ

OIC

หากค่า CAR
ภายหลังการ
ทดสอบมีค่าต่ากว่า
120% หรือ
supervisory
level หรือ
internal target ที่
บริษัทจะต้องนาส่ง
management
action ที่จะทาให้
ระดับ CAR กลับไป
อยู่สูงกว่า
supervisory
level

เนื่องจาก BNM มี
การกาหนดให้ใช้
ICAAP ดังนั้น ค่า
CARที่ได้จากการ
ทดสอบอาจจะต่า
กว่า internal
solvency level
ได้ แต่จะต้องไม่ต่า
ไปกว่า
supervisory
level และเมื่อค่า
CAR ลดลงมาอยู่ใน
ระดับ internal
solvency level
ซึ่งถือว่าเป็น
trigger point ที่
จะต้องเริ่มดาเนิน
มาตรการแก้ไข
สถานการณ์เพื่อทา
ให้ค่า CAR กลับไป
อยู่ในระดับ
internal
solvency level
อีกครั้งหนึ่ง

หาก CAR ต่ากว่า
supervisory
level (125% ใน
ปัจจุบัน และเป็น
140% ตั้งแต่ 1
ม.ค. 2556) จะต้อง
เตรียมมาตรการ
แก้ไขที่เป็นรูปธรรม
และนามาแก้ไข
สถานการณ์ได้ทันที
เพื่อให้ค่า CAR
กลับไปอยู่ในระดับ
ที่สูงกว่า
supervisory
level
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IAIS ได้กาหนดความเสี่ยงไว้ 7 ด้านด้วยกัน คือ ความเสี่ยงด้านการประกันภัย ความเสี่ยงด้าน
ตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงภายในกลุ่มโดย
มีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ความเสี่ยงด้านการประกันภัยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกลยุทธ์การรับประกันภัยที่ไม่
เหมาะสม เช่น การรวมความเสี่ยงภัยที่ไม่เหมาะสม (inappropriate pooling) หรือการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์
(adverse selection) โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดจากกลยุทธ์ที่มีไม่ได้ถูกนาไปใช้อย่างเพียงพอ หรือกลยุทธ์
ที่มีถูกนาไปใช้อย่างดีแล้วแต่ความเสี่ยงก็ยังคงอยู่ ความเสี่ยงด้านการประกันภัยเน้นไปที่ผลกระทบของการรับ
ประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมต่อเบี้ยประกันภัยและสารองประกันภัย ความเสี่ยงด้านประกันภัยอาจแยก
ออกเป็นความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ความเสี่ยงจากมหันตภัยหรือความเสี่ยงจากสารองประกันภัยที่ไม่
เพียงพอ ปัจจัยที่ควรพิจารณาถึงแต่ไม่จากัดเพียงแค่ปัจจัยเหล่านี้ คือ
 ด้านการพิจารณารับประกันภัย
 การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการรับประกันภัย
 ความไม่แน่นอนของประสบการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงความถี่
และขนาดของสินไหมที่เรียกร้อง
 ความยาวนานของระยะเวลาจนกว่าจะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 รายได้เบี้ยประกันภัยที่มาจากคนกลางในการจัดจาหน่าย
 รายได้จากเบี้ยประกันภัยที่มาจากการพึ่งพิงคนกลาง (ตัวแทน นายหน้า) ในสัดส่วน
ที่ไม่เหมาะสม
 การเพิ่มเบี้ยรับประกันภัยต่อหรือการไม่สามารถทาประกันภัยต่อ
 ผลกระทบของของการตั้งราคาในตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากการขาดข้อมูลที่จาเป็นใน
การประเมินราคาของความเสี่ยง
 การกระจุกตัวในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดพื้นที่หนึ่งหรือในเขตอาณาใดแห่งหนึ่งมาก
จนเกินไป
 ความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายที่ผันผวน เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ
 ความเสี่ยงมหันตภัย
 ความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรองรับมหันตภัย การเพิ่มขึ้นของความ
เสี่ยงที่ไม่คาดคิด การเรียกร้องสินไหมทดแทนแฝง
 การไม่สามารถใช้สิทธิประกันภัยต่อได้อีก
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 ความเหมาะสมของแบบจาลองมหันตภัยและสมมติฐานที่ใช้ เช่น ปัจจัยความ
เสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
 การตั้งสารองที่ไม่เพียงพอ
 ความเพียงพอและความไม่แน่นอนของสารองประกันภัย เช่น ค่าสินไหมค้างจ่าย
IBNR และสารองสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
 ความเพียงพอของสารองอื่นๆ เช่น UPR URR
 ความถี่และขนาดของสินไหมทดแทนขนาดใหญ่
 ผลของข้อโต้แย้งในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยเฉพาะเมื่อผลของการ
โต้แย้งเป็นตามตามกระบวนการทางกฎหมาย
 ผลของเงินเฟ้อ
 ผลของการมีอายุขัยที่ยืนนานขึ้นสาหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบานาญ
 Guarantees และ options ของการรับประกันแบบชั่วระยะเวลา (policy terms)
 ความเสี่ยงของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกาหนดซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งส่งผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยีอื่นๆ
2. ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาดเกี่ยวข้องกับการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
ประกันภัย สาหรับบริษัทประกันภัย การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินจะมีที่มาจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจัยที่ควรคานึงถึงประกอบไปด้วย
 การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผล
ด้านลบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย
 ผลของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์
 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ต่าเกินไป
 ผลกระทบโดยตรงจากการลดค่าเงินและผลกระทบจากตลาดและสกุลเงินที่
เกี่ยวข้อง
 ความไม่สอดคล้องของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุน
 ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง
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 ผลที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นเส้นตรงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น
อนุพันธ์
 ผลของการลดอันดับความน่าเชื่อถือ
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ทาหรือไม่สามารถทาตามสัญญาที่ตกลง
กันไว้ได้ ซึ่งคู่สัญญาในที่นี้อาจหมายความรวมถึง ลูกหนี้ นายหน้าประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัยต่อ ผู้
ค้าประกัน นอกจากนี้อาจหมายความรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่มาจากตราสารทางการเงิน เช่น อนุพันธ์หรือ
หลักทรัพย์ต่างๆ ปัจจัยที่ควรคานึงถึงประกอบด้วย
 การล้มละลายของผู้รับประกันภัยต่อหนึ่งหรือหลายๆราย ซึ่งจะส่งผลต่อ
reinsurance และ IBNR recoveries
 การลดลงของอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ คนกลาง และคู่สัญญา
อื่นๆ
 การกระจุกตัวของการประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระดับใดระดับหนึ่งมากเกินไป
 การกระจุกตัวที่มากเกินไปของการประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยรายใดรายหนึ่ง
มากเกินไป
 การลดลงของหลักประกัน
 หนี้เสียที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
 การผิดนัดชาระของบุคคลที่บริษัทประกันภัยได้ค้าประกันไว้
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถจัดหาสินทรัพย์ที่
สามารถนามาชดใช้ภาระผูกพันตามกาหนดได้ โดยมีปัจจัยที่ต้องคานึงถึง ดังนี้
 ความไม่สอดคล้องของกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกของสินทรัพย์และ
หนี้สิน
 การไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันเวลา
 สินทรัพย์ที่มีอยู่ติดภาระเนื่องจากนาไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
 ฐานะของกระแสเงินสดที่บริษัทมีลดลงเนื่องจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจานวน
มากกว่าที่คาดไว้หรือการมีรายรับค่าสินไหมทดแทนที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดมาก่อน
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 ข้อจากัดเรื่องต้นทุนและเวลาและสภาพคล่องของตลาดในการเปลี่ยนสภาพ
สินทรัพย์ขนาดใหญ่ให้มีสภาพคล่องที่สูงขึ้น

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
IAIS นิยามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบ
กระบวนการและการควบคุมภายในซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน และรวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากการฝาก
ทรัพย์สินไว้กับผู้ดูแล (custodian)
แม้ว่าการนาการทดสอบภาวะวิกฤตของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการไปใช้อาจไม่มีความ
ชัดเจนมากนัก แต่บริษัทประกันภัยก็ควรสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าได้นาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมาพิจารณา
และมีการวางแผนเพื่อรับมือต่อเหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาจจะระบุและวัดได้ยากมาก ซึ่งปัจจัยที่ควร
พิจารณาถึง มีดังนี้
 ความเพียงพอของ business continuity management (BCM)
 ความเพียงพอของ disaster recovery planning (DRP) เช่น ความล้มเหลวของ
ระบบสารองข้อมูล หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบสารองข้อมูลภายนอก (off-site back-up
facilities)
 ความเป็นไปได้ของการฉ้อฉลที่ส่งผลต่อสถานะการเงินหรือการปฏิบัติการของ
บริษัทประกันภัย
 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
 ความเสี่ยงด้านการตลาดและคนกลางในการจัดจาหน่าย
 ความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางการเมือง
 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น การเสียค่าปรับหรือการตีความกรมธรรม์ที่มี
ความหมายกว้างกว่าที่ตั้งใจไว้ให้เป็น
 ความเสี่ยงจากการควบคุมการดาเนินงานของบุคลากร เช่น การรับประกันภัยที่
มากเกินกว่าที่กฎหมายจากัดไว้
6. ความเสี่ยงภายในกลุ่ม
สมาชิกภายในกลุ่มบริษัทอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทแต่ก็อาจเป็นสาเหตุ
ของความเสี่ยงได้ โดยปัจจัยที่ต้องคานึงถึง คือ
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 ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทแม่หรือไม่
สามารถเข้าถึงเงินกองทุนเพิ่มเติมได้อีก
 ผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียความน่าเชื่อถือของบริษัทในเครือ
 ผลกระทบที่เกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถขายหรือปิดบริษัทลูกได้ทันเวลา
 ความสูญเสียที่เกิดจากการแก้ปัญหาให้บริษัทในกลุ่ม
 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทในเครือ
 แรงกดดันในการให้หารสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม
 แรงกดดันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกลุ่มมากกว่ากลยุทธ์ของบริษัทเอง
 ผลกระทบจากการลดอันดับความน่าเชื่อถือของทั้งกลุ่มหรือประเด็นด้านชื่อเสียง
อื่นๆ
7. ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic risk)
 ความล้มเหลวหรือการลดอันดับของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งอาจ
ส่งผลต่อตลาดการประกันภัยและชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยอื่นๆ
 ความล้มเหลวหรือการลดอันดับสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคาร อาจส่งผลกระทบ
ถึงการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย
สถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบของ MAS
ปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบระยะสั้น (Short-term risk factor)
1. อัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วย: เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน
 yield curve
 parallel yield curve shift
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ duration ในช่วงที่ไม่เกิน 5 ปี และทา parallel shift duration
ในช่วงที่มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 parallel shift duration ในช่วงที่ไม่เกิน 5 ปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ duration ในช่วงที่
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 change in credit spread
 ตลาดตราสารทุน
 equity crash - มูลค่าตราสารทุนลดลงทั้งตลาด
 ความเสี่ยงที่เกิดจากหุ้นเท่านั้น - การเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นแต่ละตัว
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3. ค่าใช้จ่าย: การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
4. อัตราการยกเลิกกรมธรรม์: เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง
5. กรมธรรม์ใหม่: การลดลงของอัตราการเพิ่มกรมธรรม์ใหม่
6. appointed actuary ควรรวมการ shock เข้าไปในประสบการณ์ของบริษัทที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
 การเอาประกันภัยต่อ
 หลักการประเมินสารองประกันภัย
 อัตราการ exercise option ของกรมธรรม์
 การจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น
 การจ่ายภาษี
8. appointed actuary ควรพิจารณาปัจจัยอื่นที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมด้วย
ปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบระยะกลาง (Medium-term risk factor)
1. อัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วย: มีประสบการณ์แย่ลงในแต่ละปีของช่วงระยะเวลาที่ทาการ project
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน
 yield curve
 parallel yield curve shift ทุกปี
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ duration ในช่วงที่ไม่เกิน 5 ปี และทา parallel shift duration ทุกปี
ในช่วงที่มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 parallel shift duration ทุกปีในช่วงที่ไม่เกิน 5 ปี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ duration
ในช่วงที่มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 change in credit spread
 ตลาดตราสารทุน
 เงินปันผลจากตราสารทุนลดลงในแต่ละปีของช่วงระยะเวลาที่ทาการ project
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนลดลงในแต่ละปีของช่วงระยะเวลาที่ทาการ project
3. ค่าใช้จ่าย: มีประสบการณ์แย่ลงในแต่ละปีของช่วงระยะเวลาที่ทาการ project
4. อัตราการยกเลิกกรมธรรม์: มีประสบการณ์แย่ลงในแต่ละปีของช่วงระยะเวลาที่ทาการ project
5. กรมธรรม์ใหม่: ผลตอบแทนจากกรมธรรม์ใหม่ลดลงในแต่ละปีของช่วงระยะเวลาที่ทาการ project
6. Appointed actuary ควรรวมการลดลงของประสบการณ์บริษัทในแต่ละปีของช่วงระยะเวลาที่ทาการ project
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
 การจ่ายโบนัส
 การเอาประกันภัยต่อ
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หลักการประเมินสารองประกันภัย
 อัตราการ exercise option ของกรมธรรม์
 การจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น
 การจ่ายภาษี
ในกรณีที่มีสาระสาคัญ


7. Appointed actuary ควรพิจารณาปัจจัยอื่นที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมด้วย
ในปี 2009 MAS ได้มีการกาหนด short-term scenario ขึ้นมา 1 สถานการณ์ คือ Short-term flu pandemic
stress test scenario โดยมีการกาหนดสมมติฐาน 2 แบบด้วยกัน คือ 3a และ 3b มีรายระเอียดดังนี้
Additional prescribed scenario 3a:
1. + 5.0 death ต่อประชากร 1000 คนเข้าไปในอัตรามรณะ สาหรับทุกอายุ
2. + 100 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่อ 1000 กรมธรรม์ เข้าไปในอัตราการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรื่องค่ารักษาพยาบาล สาหรับทุกอายุ
3. อัตราการยกเลิกกรมธรรม์เพิ่มขึ้น 0% สาหรับการประกันสุขภาพ, การประกันชีวิตชั่วระยะเวลา, การ
ประกันชีวิตตลอดชีพ และการประกันชีวิตประเภทอื่นที่เน้นการคุ้มครองการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต
และเพิ่มขึ้น 50% สาหรับการประกันชีวิตควบการลงทุน, การประกันชีวิตสะสมทรัพย์ และการประกัน
ชีวิตประเภทอื่นที่เน้นการออมทรัพย์และการลงทุน
4. สารองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อลดลง 25%
5. เบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์ใหม่ลดลง 20%
6. มูลค่าตราสารทุนของประเทศสิงคโปร์และของต่างประเทศลดลง 50% และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศสิงคโปร์และของต่างประเทศลดลง 30%
7. + 250 bps สาหรับ Singapore corporate spread, +200 bps สาหรับ US corporate spread,
+ 140 bps สาหรับ EU corporate spread และ + 1680 bps สาหรับ emerging market corporate
spread (สาหรับกรณีอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดปรับค่าจาก parameter ที่กาหนดไว้)
8. - 140 bps parallel yield curve shift สาหรับหลักทรัพย์ของรัฐบาลสิงคโปร์
Additional prescribed scenario 3b:
1. + 2.5 death ต่อประชากร 1000 คนเข้าไปในอัตรามรณะ สาหรับทุกอายุ
2. + 100 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่อ 1000 กรมธรรม์ เข้าไปในอัตราการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรื่องค่ารักษาพยาบาล สาหรับทุกอายุ
3. อัตราการยกเลิกกรมธรรม์เพิ่มขึ้น 0% สาหรับการประกันสุขภาพ, การประกันชีวิตชั่วระยะเวลา, การ
ประกันชีวิตตลอดชีพ และการประกันชีวิตประเภทอื่นที่เน้นการคุ้มครองการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต
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และเพิ่มขึ้น 50% สาหรับการประกันชีวิตควบการลงทุน, การประกันชีวิตสะสมทรัพย์ และการประกัน
ชีวิตประเภทอื่นที่เน้นการออมทรัพย์และการลงทุน
4. สารองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อลดลง 25%
5. เบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์ใหม่ลดลง 20%
6. มูลค่าตราสารทุนของประเทศสิงคโปร์และของต่างประเทศลดลง 40% และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศสิงคโปร์และของต่างประเทศลดลง 20%
7. + 200 bps สาหรับ Singapore corporate spread, +100 bps สาหรับ US corporate spread,
+ 90 bps สาหรับ EU corporate spread และ + 1080 bps สาหรับ emerging market corporate
spread (สาหรับกรณีอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดปรับค่าจาก parameter ที่กาหนดไว้)
8. 100 bps parallel yield curve shift สาหรับหลักทรัพย์ของรัฐบาลสิงคโปร์
โดยให้ทุกบริษัททดสอบ scenario นี้ทุกปี ไปจนกว่า MAS จะประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยและสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบของ BNM
รายการของปัจจัยและสถานการณ์ มีดังนี้
- รายการของปัจจัย
Interest rate

Equities
Exchange rates
Credit
Commodities
Emerging markets
Others
Insurance

- Parallel yield curve shift
- Change of yield curve slope
- Shift of curve and changing slope
- Shocks to swap spreads
- Shocks to rates and volatilities
- Shocks to levels and volatilities
- Shocks to levels only
- Shocks to volatilities only
- Shock to level only
- Shocks to levels and volatilities
- Shocks to credit spreads
- Shocks to levels and volatilities
- Parallel yield curve shift
- Shocks to interest rates and volatilities
- Shocks to various volatilities
- Shocks to mortality/ morbidity rates
- Shocks to loss ratios
- Significant increase in new business causing high new business strain
- Significant change in valuation/ reserving basis
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รายการของสถานการณ์
Category
Equities

Interest Rate Products

Credit

Historical
- Black Monday 1987
- Asian financial crisis 1997
- Bursting of IT bubble 2000
- Terrorist attacks 2001
- Historical equity market
decline

Hypothetical
- Hypothetical stock market
crashes
- New Economy scenarios
- Risk arbitrage market boom
- Equity exotics stress
- Geopolitical unrest
- Terrorist attack
- Global economic outlook
- Historical interest rate
- Global tightening (focusing
increases and decreases
on increasing of short term
- Bond market sell-off 1994,
and long term interest rate)
2003
- US tightening
- Asian financial crisis 1997
- Differential shocks to short
- LTCM 1998
rates
- Russian devaluation 1998
- Spike in repo rates
- Japan 1998 (termination of - Yield curve twist
Japanese MOF Bond
- US economy outlook
Purchase operation)
- Global economic outlook
- Terrorist attacks 2001
- Increase in inflation
expectations
- China
- Japanese monetary outlook
- Russian devaluation and
- Widening spread
default 1998
- Emerging market economic
- Asian financial crisis 1997
outlook
- Terrorist attack 2001
- Euro area economic outlook
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Category

Historical

Others

- Gulf war 1990
- Iraq war 2003

Insurance

- 1918 Influenza Pandemic
- Equitable Life 2000
- HIH 2001
- Terrorist attack 2001
- Tsunami 2004
- Confederation Life 1993
- Kidder, Peabody & Co 1994
- Barings bank 1995

Operational

ความถี่และระยะเวลาในการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤต
IAIS
MAS
1. การทดสอบภาวะวิกฤตควร
กาหนดให้ทาการ
จัดทาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทดสอบปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ การควรจัดทาการ โดยที่ผ่านมา MAS
ทดสอบควรจัดทาให้สามารถ จะประกาศ
สะท้อนผลกระทบของสิ่งที่เพิ่ง สถานการณ์ที่จะใช้
เกิดขึ้นใหม่แต่มีนัยสาคัญหรือ ในการทดสอบช่วง
ลักษณะของพอร์ตการลงทุนที่ เดือนมกราคมและ
เปลี่ยนแปลงไปได้
ให้เวลาจัดทา 5

Hypothetical
- Global economic outlook
- Natural disaster
- China change in currency
arrangement
- US government sponsored
enterprises
- Terrorist attack
- Volatility disruption
- Bank funding
- Global economy
- Pandemic (such as Bird Flu,
SARS, etc.)
- Major natural disaster
- Terrorist attack
- Denial of reinsurance cover
due to error in reinsurance
contract wording
- Mis-pricing of risk
encouraged by lack of check
and balance in underwriting
department

BNM
กาหนดให้ทาการ
ทดสอบปีละ 2 ครั้ง
คือรอบ 6 เดือน
ต้องนาส่งการ
ทดสอบอย่างน้อย
1 สถานการณ์ และ
รอบ 12 เดือน ให้
นาส่งอย่างน้อย 3

OIC
กาหนดให้ทาการ
ทดสอบปีละ 1 ครั้ง
และมีกาหนดส่ง
ภายใน 30
มิถุนายน โดยต้องมี
บันทึกการประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทแนบมาด้วย
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MAS
เดือน และตั้งแต่ปี
ค.ศ.2013 เป็นต้น
ไป จะเริ่ม
กาหนดให้นาส่ง
รายงานการทดสอบ
ภายใน 31 มีนาคม
และจะเริ่มประกาศ
สถานการณ์ที่จะใช้
ในการทดสอบให้
ทราบในเดือน
ธันวาคมของปีก่อน
หน้า สาหรับสรุป
รายงานการประชุม
ของ BOD ให้ส่ง
ภายใน 4 เดือน
หลังกาหนดส่ง
รายงาน

BNM
สถานการณ์ ทั้งนี้
ต้องนาส่งรายงาน
ภายใน 3 เดือน
หลังสิ้นรอบคือ
รอบ 6 เดือน ให้
นาส่งภายในสิ้น
เดือน 9 และรอบ
12 เดือน ให้นาส่ง
ภายในสิ้นเดือน 3
โดยสรุปรายงาน
การประชุม BOD
ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานการ
ทดสอบ

OIC
ทั้งนี้ สานักงาน
คปภ. สามารถ
กาหนดให้บริษัททา
การทดสอบ
เพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา โดย
กาหนดเป็นราย
บริษัทหรือทุก
บริษัทก็ได้
**สาหรับการทา
Quantitative
Impact Study
(QIS) ครั้งแรก ในปี
2556 ให้นาส่ง
รายงานภายในวันที่
31 กรกฎาคม
2556 และนาส่ง
สรุปรายงานการ
ประชุม BOD
ภายใน 31
สิงหาคม 2556**
2. แม้ว่าโดยปกติแล้วการทดสอบ MAS สามารถ
BNM สามารถ
สานักงาน คปภ.
ภาวะวิกฤตจะทาปีละครั้งเป็น กาหนดให้บริษัท
กาหนดให้บริษัท
สามารถกาหนดให้
อย่างน้อย แต่การทดสอบที่มี ประกันภัยทาการ ประกันภัยทาการ บริษัททาการ
รอบของระยะเวลามากกว่า
ทดสอบเพิ่มเติมได้ ทดสอบเพิ่มเติมได้ ทดสอบเพิ่มเติมได้
หนึ่งปีก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้
หากเห็นว่ารายงาน หากเห็นว่ารายงาน ตลอดเวลา โดย
สาหรับบริษัทที่มีรูปแบบของ ที่นาส่งมีความไม่ ที่นาส่งมีความไม่ กาหนดเป็นราย
ความเสี่ยงต่า และการทดสอบ เหมาะสมและอาจ เหมาะสมและอาจ บริษัทหรือทุก
ที่มีความถี่สูงกว่ารายปีก็อาจ
กาหนดให้ทาการ กาหนดให้ทาการ บริษัทก็ได้
เป็นสิ่งที่ควรกระทาสาหรับ
ทดสอบเพิ่มเติมใน ทดสอบเพิ่มเติมใน
บริษัทที่มีรูปแบบของความ
กรณีที่มีเหตุการณ์ กรณีที่มีเหตุการณ์
เสี่ยงสูงหรือเมื่อเงื่อนไขหรือ
ผิดปกติเกิดขึ้น
ผิดปกติเกิดขึ้น
สภาพของตลาดเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ผู้กากับดูแลอาจ
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กาหนดให้มีการทดสอบที่มี
ความถี่สูง เช่น รายไตรมาส
เป็นประจาหรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติก็ได้ สาหรับ
การทดสอบที่ไม่ได้กระทา
สาหรับรอบรายปีอาจมีการ
กาหนดรายละเอียดในการ
ทดสอบน้อยกว่ารอบรายปีก็ได้
3. การทดสอบภาวะวิกฤตควรดูถึง
ผลกระทบของระยะเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ต่อแผนธุรกิจ กลยุทธ์
ความเสี่ยง และความจาเป็นใน
การดาเนินการในอนาคต ซึ่ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบนี้
จะต้องยาวเพียงพอที่จะ
มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ได้จริง สาหรับความเสี่ยงบาง
ประเภทการทดสอบอาจต้องมี
ระยะเวลายาวนานถึงหนึ่ง
รอบวัฏจักรธุรกิจ เช่น ใน
ประเทศแคนาดา บริษัท
ประกันชีวิตต้องทาการ
คาดการณ์สถานะทางการเงิน
ออกไปเป็นเวลา 5 ปี ขณะที่
บริษัทประกันวินาศภัยต้องทา
การคาดการณ์สถานะทางการ
เงินออกไปอย่างน้อย 2 ปี

MAS

BNM

OIC

ทาการรายงาน
base projection
เป็นเวลา 3 ปี และ
รายงาน
immediate
impact สาหรับ
investment
shock และ
รายงานผลกระทบ
ณ สิ้นปีที่ 1 และ 3

ทา base
projection และ
ทาการproject ผล
การทดสอบไป
ข้างหน้าเป็น
ระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี โดย
รายงานเฉพาะผล
การทดสอบ ณ สิ้น
ปี

ใช้รูปแบบตาม
MAS เป็นหลัก แต่
สาหรับ Phase I
นั้น ให้ทา
projection ของ
สถานการณ์ต่างๆ
เป็นระยะเวลา 1 ปี
เท่านั้น

การรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบ
IAIS
MAS
1. ควรจัดทารายงานที่เป็นรูปเล่ม รายงานที่นาส่งต้อง
สรุปถึงการทดสอบภาวะวิกฤต ประกอบด้วย

BNM
รายงานที่ต้องนาส่ง
ประกอบด้วย

OIC
ใช้รูปแบบตาม
MAS เป็นหลัก
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โดยต้องประกอบไปด้วย
1.1. คาบรรยายวิธีการที่ใช้ใน
การทดสอบภาวะวิกฤตและ
สมมติฐานหลักที่ใช้ในการ
ทดสอบ
1.2. ผลของการทดสอบใน
กรณีฐาน ซึ่งใช้สมมติฐานจาก
แผนธุรกิจ
1.3. ข้อสมมติของสถานการณ์
ของสถานการณ์ต่างๆและ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ถูก
สร้างไว้ในแบบจาลอง
1.4. ผลของการทดสอบภาวะ
วิกฤตก่อนจัดการใดๆเพื่อ
แก้ปัญหา
1.5. ระดับที่ความจากัดของ
ข้อมูลจะส่งผลต่อข้อสรุปของ
การวิเคราะห์
1.6. การจัดการและเวลาที่เข้า
ทาการจัดการที่กาหนดไว้ใน
แบบจาลองเพื่อลดผลกระทบ
ด้านลบจากสถานการณ์ที่ใช้ใน
การทดสอบ
1.7. ผลลัพธ์ของการทดสอบ
ภาวะวิกฤตรวมถึงการจัดการ
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

MAS
BNM
1. การดาเนินการใน 1. บทสรุป
ปีก่อนตามคาแนะนา ผู้บริหาร
ของ appointed
1.1. สรุปผลการ
actuary
ทดสอบ
2. คาอธิบายและ
1.2. สรุปการ
การกาหนด
ประเมินและ
สถานการณ์
ข้อเสนอแนะ
3. วิธีการที่ใช้ในการ 2. บทนา
ทดสอบภาวะวิกฤต
2.1. วัตถุประสงค์
4. สรุปผลที่ได้
และขอบเขต
ภายใต้สถานการณ์
2.2. ปัจจัยเสี่ยงที่
ต่างๆ
ใช้
5. การวิเคราะห์
2.3. ภาพรวม
ประสบการณ์ที่เกิด
ธุรกิจ
จริงกับผลการทดสอบ 3. วิธีการและข้อ
ในปีก่อน
สมมติ
6. การประเมินและ
3.1. คาอธิบาย
คาแนะนาของ AA
สถานการ
ณ์ฐาน
3.2. คาอธิบาย
สถานการ
ณ์ก่อนการ
ทดสอบ
3.3. เหตุผลใน
การเลือก
แบบจาลอง
สมมติฐาน
ที่มาของ
ข้อมูล
3.4. การใช้
แบบจาลอง
ภายนอก
ซอฟท์แวร์
อื่นๆ

OIC
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MAS

BNM
4. ผลการทดสอบ
5. การประเมิน
ความเสี่ยงและ
แนวทางแก้ไข
6. บทสรุปการ
ประชุม BOD
7. ลายเซ็น CEO
หรือ
appointed
actuary
2. รายงานที่บรรยายถึงสิ่งที่
กาหนดให้มีการนาส่ง กาหนดให้มีการนาส่ง
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
คาอธิบายสมมติฐานที่ คาอธิบายสมมติฐาน
มากกว่ารายงานที่มีแต่ตัวเลข เลือกใช้ วิธีการทดสอบ ที่เลือกใช้ วิธีการ
สถิติเท่านั้น นอกจากรายงานที่ และผลที่เกิดขึ้นพร้อม ทดสอบ และผลที่
นาส่งแล้ว อาจกาหนดให้มีการ ทั้งข้อเสนอแนะใน
เกิดขึ้นพร้อมทั้ง
นาเสนอผลการทดสอบที่เปิด รายงาน
ข้อเสนอแนะใน
โอกาสให้มีการซักถามได้
รายงาน
3. การนาเสนอผลการทดสอบ
AA และ SM
SM รับผิดชอบ
จะต้องอยู่ในรูปแบบที่
รับผิดชอบนาเสนอผล นาเสนอผลการ
คณะกรรมการและผู้บริหาร
การทดสอบให้ BOD ทดสอบให้ BOD
สามารถเข้าใจและตอบสนอง เข้าใจ
เข้าใจ
ต่อสถานการณ์ได้

OIC

กาหนดให้มีการ
นาส่งคาอธิบาย
สมมติฐานที่เลือกใช้
วิธีการทดสอบ และ
ผลที่เกิดขึ้นพร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะใน
รายงาน
SM รับผิดชอบ
นาเสนอผลการ
ทดสอบให้ BOD
เข้าใจ

4. การนาส่งรายงานให้
คณะกรรมการและผู้บริหาร
ต้องจัดส่งอย่างน้อยปีละครั้ง
หรือด้วยความถี่ที่มากกว่านั้น
ในกรณีที่จัดทาการทดสอบบ่อย
ขึ้น

จัดส่งปีละ 1 ครั้ง และ
อาจกาหนดให้จัดส่ง
รายงานเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ MAS
กาหนดได้

จัดส่งปีละ 2 ครั้งและ
อาจกาหนดให้จัดส่ง
รายงานเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่
BNM กาหนดได้

จัดส่งปีละ 1 ครั้ง
และอาจกาหนดให้
จัดส่งรายงาน
เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ OIC
กาหนดได้

5. ช่วงเวลาในการส่งรายงานอาจ
ขึ้นกับความเร่งด่วนของสิ่งที่ถูก
รายงานและขึ้นกับความ
ต้องการในการผนวกการ

มีการ project ออกไป
ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 ปี
ทาให้สามารถนาผลที่
ได้ไปใช้ในการวางแผน

สามารถนาผลที่ได้
จากการทดสอบรอบ
6 เดือนไปใช้ในการ
วางแผนธุรกิจสาหรับ

ในอนาคตจะ
กาหนดให้มีการ
project ออกไป
เป็นระยะเวลา 3 ปี
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MAS
ทดสอบภาวะวิกฤตเข้าเป็นส่วน ธุรกิจได้
หนึ่งของวัฏจักรของแผนธุรกิจ

6. ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมหลังจากการ
ทดสอบภาวะวิกฤตในครั้งก่อน
อาจมีนัยสาคัญมากจนไม่อาจ
สามารถรอให้ถึงรอบการ
ทดสอบครั้งต่อไปได้ ในกรณีนี้
ควรทาการทดสอบภาวะวิกฤต
และรายงานผลทันที

BNM
ปีถัดไปได้

OIC
เพื่อผนวกรวมการ
ทดสอบภาวะวิกฤต
ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดทาแผน
ธุรกิจ
สามารถกาหนดให้ทา สามารถกาหนดให้ทา สามารถกาหนดให้
การทดสอบเพิ่มเติมได้ การทดสอบเพิ่มเติม ทาการทดสอบ
หากมีเหตุการณ์
ได้หากมีเหตุการณ์ เพิ่มเติมได้หากมี
ผิดปกติ
ผิดปกติ
เหตุการณ์ผิดปกติ

การเปิดเผยข้อมูล
IAIS
1. ส่วนหนึ่งของการทดสอบภาวะ
วิกฤตย่อมเป็นที่สนใจของผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกในเรื่องของ
ระดับและคุณภาพในการ
บริหารจัดการ การเปิดเผยแนว
ทางการทดสอบและผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤตอย่างกว้างๆ
จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้
เข้าใจความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงของบริษัท
และประเมินการบริหารจัดการ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และ
ระบบของบริษัทได้
2. ถ้าหากมีการเปิดเผยผลการ
ทดสอบจริง ผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆไม่ว่าจะเป็น นายหน้า
ผู้ให้กู้ยืม สถาบันจัดอันดับ ผู้

MAS
มีการเปิดเผยผลการ
ทดสอบในระดับ
industry level ให้
สมาคมประกันชีวิต

BNM
ไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลให้หน่วยงาน
ภายนอก

OIC
ผลที่ได้จากการ
ทดสอบจะนามาใช้
เป็นการภายใน
เท่านั้น

มีการเปิดเผยผลการ
ทดสอบในระดับ
industry level ให้
สมาคมประกันชีวิต

ไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลให้หน่วยงาน
ภายนอก

ผลที่ได้จากการ
ทดสอบจะนามาใช้
เป็นการภายใน
เท่านั้น
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ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ สามารถ
ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการประเมิน
ความสามารถของบริษัท
ประกันภัยในการประเมิน
ความสามารถของบริษัท
ประกันภัยในการรับมือกับ
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสามารถของ
บริษัทประกันภัยในการรองรับ
หนี้สินที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์
รวมถึงภาระผูกพันต่างๆ
ตลอดจนช่วยให้คาดการณ์
ระดับเงินกองทุนในอนาคตได้
ด้วย
3. อย่างไรก็ตาม การทดสอบ
ภาวะวิกฤตเป็นเครื่องมือ
จัดการความเสี่ยงหลักที่จะช่วย
ให้บริษัทประกันภัยเข้าใจ
ผลกระทบทางลบของ
เหตุการณ์ภายนอก ซึ่ง
วัตถุประสงค์นี้อาจไม่สามารถ
บรรลุได้ถ้าบริษัทประกันภัย
ต้องเปิดเผยผลการทดสอบจริง
และทาให้บริษัทประกันภัย
หลีกเลี่ยงที่จะทดสอบ
สถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆ
นอกจากนี้ การเปิดเผยผลการ
ทดสอบอาจทาให้คู่แข่งหรือ
บริษัทอื่นๆรู้จุดอ่อนของบริษัท
ได้
4. ในการตัดสินใจว่าควรมีการ
เปิดเผยผลการทดสอบภาวะ
วิกฤตในระดับใด ผู้กากับดูแล

MAS

BNM

OIC

มีการเปิดเผยผลการ
ทดสอบในระดับ
industry level ให้
สมาคมประกันชีวิต

ไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลให้หน่วยงาน
ภายนอก

ผลที่ได้จากการ
ทดสอบจะนามาใช้
เป็นการภายใน
เท่านั้น

มีการเปิดเผยผลการ
ทดสอบในระดับ
industry level ให้

ไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลให้หน่วยงาน
ภายนอก

ผลที่ได้จากการ
ทดสอบจะนามาใช้
เป็นการภายใน
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IAIS
ต้องพิจารณาถึงโอกาสที่จะมี
การตีความผลการทดสอบผิด
และก่อให้เกิดผลเสียต่อความ
เชื่อมั่นด้วย

MAS
สมาคมประกันชีวิต

BNM

OIC
เท่านั้น

การนาผลการทดสอบภาวะวิกฤตไปใช้ในการกากับตามแนวทางของ IAIS
1. ผู้กากับดูแลควรได้รับผลการทดสอบภาวะวิกฤตที่มีนัยสาคัญมากที่สุด โดยผู้กากับดูแลควรที่
จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสมมติฐานต่างๆที่ใช้รวมถึงวิธีการที่ใช้ทดสอบ
2. การกาหนดให้ทา standard tests จะช่วยให้ผู้กากับดูแลสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานและ
ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ standard tests จะช่วยให้ผู้กากับดูแล
สามารถระบุบริษัทที่น่าจะประสบปัญหาได้ง่าย
3. หากผลการทดสอบภาวะวิกฤตบ่งชี้ถึงสิ่งผิดปกติ ผู้กากับดูแลควรพิจารณาถึงมาตรการ
เตรียมพร้อมของบริษัท หากมีความจาเป็น ผู้กากับดูแลอาจกาหนดให้บริษัทเพิ่มเงินกองทุน ปรับปรุงแผนธุรกิจ
และอาจกาหนดให้บริษัททาการทดสอบภาวะวิกฤตเพิ่มเติมได้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่ดีขึ้น
4. ผู้กากับดูแลไม่ควรระบุว่าบริษัทใดควรใช้แบบจาลองใดในการทดสอบภาวะวิกฤต บริษัทควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมเอง แต่ผู้กากับดูแลควรที่จะศึกษาว่าแบบจาลองใดเป็นแบบจาลองที่มีประโยชน์มาก
ที่สุดสาหรับบริษัทนั้น
5. ผู้กากับดูแลควรจะกาหนดให้บริษัททุกแห่งทาการทดสอบภาวะวิกฤต และควรเป็นผู้กาหนด
แนวทางการทดสอบ ความถี่ขั้นต่าที่ควรทา และอาจกาหนดกลุ่มของปัจจัยที่บริษัทสามารถเลือกไปทาการทดสอบ
ได้
ภาพที่ 3 วิธีทาการทดสอบและผลจากการทดสอบที่ต้องรายงาน ณ ช่วงเวลาต่างๆ
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การทดสอบภาวะวิกฤตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (investment shocks) และ
การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน(non-investment shocks) โดยบริษัทต้องทาการทดสอบดังนี้
1) สถานะทางการเงินของบริษัท ณ ต้นปีที่ T+1มีค่าเท่ากับสถานะการเงิน ณ สิ้นปีที่ T
2) ให้ทา base projection และรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปีที่ T+1, T+2, และ T+3 ของ
บริษัทโดยคานึงถึง business plan ของบริษัทด้วย
3) ทาการ shock investment factors ณ ต้นปีที่ T+1 และรายงานผล
4) ทาการ shock non-investment factors เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อรวมกับ investment shocks และ
business plan และรายงานผล ณ สิ้นปีที่ T+1
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ
1. ใช้ TVaR ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99.5 ในการคานวณหาค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสม ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้วิธี VaR ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99.5 ในการคานวณหา
ค่าพารามิเตอร์โดยมีสาเหตุที่ใช้ TVaR เนื่องจากสานักงาน คปภ. เห็นว่า VaR มีข้อบกพร่องที่ไม่ได้นาข้อมูลในส่วน
ที่เป็น tail มาร่วมพิจารณา
2. ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณเป็นข้อมูลรายวันที่นามาหาการเปลี่ยนแปลงแบบ year on year โดย
กาหนดให้ 1 ปี ประกอบไปด้วย 245 วันทาการ และหาการเปลี่ยนแปลงแบบ rolling basis สาหรับ investment
factors
3. ค่าพารามิเตอร์สาหรับแต่ละสถานการณ์สามารถสรุปได้ ดังนี้
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Risk factors
Equity price
Interest rate
Credit downgrading
FX
Property price
Mortality
Hospitalisation
Reinsurance
Recoverable

Macroeconomic
Financial crisis
(1)
(2)
Investment Shocks
- 10%
- 60%
Flattening (Table C)
Parallel Shift Down
(Table D)
- 2 notch
- 3 notch
Table A
Table B
- 2%
- 30%
Non Investment Shocks
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.

Pandemic
(3)
Same as (1)
Same as (1)
Same as (1)
Same as (1)
Same as (1)
+2.5 / 1000
+33 / 1000
-20%

FX Table A
Macroeconomics Scenario
BOT
Singapore*
OIC**
Currency
Appreciation Depreciation Appreciation Depreciation Appreciation Depreciation
USD
Ad hoc
Ad hoc
20%
n.a.
3%
-3%
SGD
Ad hoc
Ad hoc
10%
n.a.
3%
-2%
EUR
Ad hoc
Ad hoc
40%
n.a.
7%
-6%
GBP
Ad hoc
Ad hoc
20%
n.a.
6%
-4%
JPY
Ad hoc
Ad hoc
n.a.
-10%
6%
-4%
HKD
Ad hoc
Ad hoc
0%
n.a.
3%
-3%
MYR
Ad hoc
Ad hoc
25%
n.a.
3%
-3%
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FX Table B
Financial Crisis Scenario
BOT
Singapore*
OIC**
Currency
Appreciation Depreciation Appreciation Depreciation Appreciation Depreciation
USD
13%
-10%
n.a.
-10%
33%
-111%
SGD
10%
-7%
n.a.
-10%
30%
-69%
EUR
6%
-5%
n.a.
-10%
12%
-26%
GBP
12%
-9%
n.a.
-10%
32%
-110%
JPY
13%
-10%
n.a.
-10%
24%
-95%
HKD
13%
-10%
n.a.
-10%
33%
-112%
MYR
11%
-7%
n.a.
-10%
23%
-23%

Interest rate (Macroeconomic scenario) Table C

TTM (years) Change in Yield (bps) TTM Change in Yield (bps)
1M
3M

193
183

7
8

103
93

6M

173

9

83

1

163

10

73

2

153

11

63

3

143

12

53

4

133

13

43

5

123

14

33

6

113

15 ++

23
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Interest rate (Financial crisis scenario) Table D

TTM (years) Change in Yield (bps) TTM Change in Yield (bps)
1M

-100

7

-100

3M

-100

8

-100

6M

-100

9

-100

1

-100

10

-100

2

-100

11

-100

3

-100

12

-100

4

-100

13

-100

5

-100

14

-100

6

-100

15 ++

-100

ประเด็นซักถามเพิ่มเติม
ปัจจัย
ข้อซักถาม/ข้อสงสัย
Equity price
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ shock ตราสาร
ทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนจะเป็นเท่าไร
Interest rate
จะต้องนาอัตราดอกเบี้ยที่ถูก shock แล้วไป
คานวณ GPV ด้วยหรือไม่

คาตอบจากสานักงาน คปภ.
เท่ากับค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ shock
ตราสารทุนที่จดทะเบียน
อัตราดอกเบี้ยที่ถูก shock นี้จะถูกนาไป
เป็นอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในการคานวณ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของอัตราดอกเบี้ย 8
ไตรมาสล่าสุด เพื่อใช้ในการคานวณ GPV
กรณีสถานการณ์ financial crisis หากทาการ กรณีที่อัตราดอกเบี้ยมีค่าต่ากว่า 0 ไม่ว่าจะ
shock แล้วอัตราดอกเบี้ยมีค่าต่ากว่า 0 จะ เป็นสถานการณ์ใดก็ตาม ให้กาหนดอัตรา
ทาอย่างไร
ดอกเบี้ยเป็น 0 (floor ที่ 0)
กรณีสถานการณ์ macroeconomic มี
จะเป็นผลดีในด้านการประเมินราคาหนี้สิน
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ปัจจัย

ข้อซักถาม/ข้อสงสัย
ลักษณะเป็นการ shock up อัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอาจเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่า คปภ.
เห็นว่าอย่างไร
หลังจากที่ทาการ shock อัตราดอกเบี้ย
แล้ว จะต้องประเมินมูลค่าตราสารหนี้ใหม่
ด้วยหรือไม่ และหากต้องประเมินมูลค่าใหม่
จะต้องคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตใหม่ด้วยหรือไม่
Credit downgrading รวมไปถึงการ downgrade ของผู้รับ
ประกันภัยต่อด้วยหรือไม่

Foreign exchange

Property
Mortality

คาตอบจากสานักงาน คปภ.
แต่อาจเป็นผลเสียในด้านการคานวณความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
จะต้องทาการประเมินมูลค่าตราสารหนี้ใหม่
และคานวณเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตใหม่ด้วย
ไม่รวม เนื่องจากมีการกาหนด shock
สาหรับ recoverable แล้ว

Loan และ Policy Loan จะไม่มีการ
shock ใช่หรือไม่

ไม่กาหนดให้ทาใน prescribed scenario
แต่สามารถทาได้ใน self select scenario

ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีมาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน
เหมือนตอนปี 2540 ดังนั้น ค่าพารามิเตอร์
สาหรับสถานการณ์นี้ไม่น่าสูงมากขนาดนี้

จะนาประเด็นนี้ไปหารือกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอีกครั้ง

ค่าพารามิเตอร์ที่นาเสนอมีค่าค่อนข้างสูง จึง
เสนอให้สานักงาน คปภ. ลองคานวณ TVaR
กับข้อมูลหลังจากที่มีการลอยตัวค่าเงินบาท
แล้วเป็นต้นมา หรือคานวณเฉพาะในปี
2008 เพื่อพิจารณาว่าจะมีความเหมาะสม
มากกว่าหรือไม่
จะต้องทาการ shock อสังหาริมทรัพย์ทุก
ประเภทหรือไม่
การ shock อัตรามรณะอย่างไร

สานักงาน คปภ. จะรับไปพิจารณาและ
ขอให้ทุกบริษัทลองพิจารณาค่าพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมแล้วนาเสนอมาที่ให้สานักงาน
คปภ. พิจารณา
ทุกประเภท

ไม่ต้องเปลี่ยน best estimate
assumption ในการคานวณ liability แต่
ให้คิดจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่
เพิ่มขึ้น
การ shock อัตรามรณะสาหรับกรมธรรม์ที่ นาค่าพารามิเตอร์ที่กาหนดมาพิจารณาว่า
เป็นสัญญาประกันภัยระยะสั้นจะทาอย่างไร จะทาให้ loss ratio มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร

38

ปัจจัย
Hospitalisation

Reinsurance
recoverable
อื่นๆ

ข้อซักถาม/ข้อสงสัย
การ shock ปัจจัยนี้รวมถึงกรมธรรม์
ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และ
กรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรง (DD) ด้วย
หรือไม่
ต้องนาไป shock ทั้งสัญญาประกันภัยระยะ
ยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้นใช่หรือไม่
เมื่อทาการ shock ให้ reinsurance
recoverable ลดลงแล้ว จะทาให้สารอง
ประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือไม่
ธนาคารแห่งประเทศไทยคานวณ
พารามิเตอร์โดยใช้ VaR แต่สานักงาน คปภ.
จะคานวณพารามิเตอร์โดยใช้ TVaR ใช่
หรือไม่

คาตอบจากสานักงาน คปภ.
ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์มีการคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยจากโรค
ระบาดหรือไม่

หลังจากที่มีการ shock ปัจจัยต่างๆ แล้ว
จะต้องมีการคูณกับค่าความเสี่ยงเพื่อนาไป
คานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
เหมือนเดิมหรือไม่
ข้อมูลที่นามาใช้ในการคานวณหา
ค่าพารามิเตอร์มีความแตกต่างกัน เช่น
ความถี่ของข้อมูลที่ต่างกัน หรือช่วงเวลาที่
นาข้อมูลมาใช้มีความแตกต่างกัน จะทาให้
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้มีความไม่สอดคล้องกัน
หรือไม่
การทดสอบ reverse stress test นั้น
สามารถจัดทาได้ทั้งในลักษณะที่เป็น
sensitivity และ scenario ใช่หรือไม่
ในกรณีที่ทดสอบแล้วค่า CAR ของบริษัทยัง
สูงกว่าที่กฎหมายกาหนด หรือกรณีที่
ทดสอบแล้วค่า CAR ต่ากว่าที่กฎหมาย
กาหนดแต่คณะกรรมการมีความเห็นขัดแย้ง
กับค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ อาจมี

ต้องมีการคานวณเหมือนเดิมเพราะต้องการ
ดูว่าสถานะของบริษัทจะเป็นเช่นไรหาก
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง

ใช่
ไม่เพิ่ม เนื่องจากว่ามูลค่าสารองประกันภัย
ราคาประเมินเป็นมูลค่าก่อนเอาประกันภัย
ต่ออยู่แล้ว (Gross)
บริษัทสามารถส่งความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะมาให้สานักงาน คปภ. ได้ ก่อน
จะประชุมครั้งต่อไปแต่สานักงาน คปภ.
เห็นว่า VaRไม่ได้นา tail เข้ามาใช้ในการ
พิจารณาเลย และค่าที่ได้จาก VaR และ
TVaR ก็มีค่าต่างกันไม่มาก

เนื่องจากสานักงาน คปภ. มีข้อจากัดในการ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการ
คานวณหาค่าพารามิเตอร์ จึงทาให้ข้อมูลที่
ใช้อาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ หาก
บริษัทใดมีข้อมูลที่ละเอียดกว่าสามารถ
เสนอให้สานักงาน คปภ. ทราบได้
ใช่
ในกรณีที่ค่า CAR ของบริษัทต่ากว่าที่
กฎหมายกาหนด บริษัทจะต้องนาส่ง
management action เสมอ โดย
สานักงาน คปภ. จะพิจารณาว่า action นั้น
มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง
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ปัจจัย

ข้อซักถาม/ข้อสงสัย
ความยากลาบากในการได้มาซึ่งแผนการ
แก้ไขฐานะการเงินที่คณะกรรมการรับรอง
สานักงาน คปภ. จะมีการตรวจสอบความ
เหมาะสมของ self select scenario ของ
แต่ละบริษัทอย่างไร

คาตอบจากสานักงาน คปภ.
หรือไม่ หากเห็นว่า action ที่นาเสนอมายัง
ไม่มีความเหมาะสม อาจกาหนดให้บริษัท
นาเสนอ action ใหม่ได้
ตรวจสอบโดยการพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของการกาหนดปัจจัยที่จะใช้
ในการทดสอบ รวมถึงค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ใน
การทดสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่

Reverse stress test
กาหนดให้ทา Reverse stress test อย่างน้อย1 สถานการณ์ โดยบริษัทจะต้องกาหนดสถานการณ์ที่จะทาให้บริษัท
มีระดับเงินกองทุนต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้กาหนดปัจจัยและระดับของการเปลี่ยนแปลงแต่ละ
ปัจจัยเอง ทั้งนี้ สถานการณ์และปัจจัยที่เลือกจะต้องสะท้อนความเสี่ยงหลักที่บริษัทเผชิญอยู่รวมทั้งจะต้องมีเหตุผล
ประกอบการเลือกตัวแปรและขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่ใช้
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทารายงานการทดสอบภาวะวิกฤต, กาหนดสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ และ project ฐานะทาง
การเงิน ทั้งในกรณีสถานการณ์ฐานและสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
- จัดทาแผนการแก้ไขฐานะทางการเงิน (management action) สาหรับแต่ละสถานการณ์
- จัดทาแผนการลดความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท (risk mitigation plan)
- รายงานผลการทดสอบ รวมถึงแผนการแก้ไขฐานะทางการเงินให้กับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นาส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤต
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ให้ความเห็นชอบสมมติฐาน สถานการณ์ ตัวแบบ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต
- กาหนดผู้รับผิดชอบ และขอบเขตความรับผิดชอบ ในการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤต
- ตรวจสอบกระบวนการทางาน
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- ให้ความเห็นชอบผลการทดสอบ และแผนการแก้ไขฐานะทางการเงิน โดยในกรณีที่แผนดังกล่าวมีการ
เพิ่มทุนรวมอยู่ด้วย คณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนนั้น และ
จานวนเงินทุนที่สามารถจัดหาได้

a

รายการอักษรย่อและความหมาย
AA
BCM
BNM
BOD
bps
CAR
CEO
DD
DRP
IAIS
ICAAP
ICP
MAS
OIC
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QIS
RBC
SM
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VaR

Appointed Actuary
Business Continuity Management
Bank Negara Malaysia
Board of Director
basis points
Capital Adequacy Ratio
Chief Executive Officer
Dread Diesease
Disaster Recover Planning
International Association of Insurance Supervisors
Individual Capital Adequacy Assessment Program
Insurance Core Principle
Monetary Authority of Singapore
Office of Insurance Commission
Personal Accident
Quantitative Impact Study
Risk Based Capital
Senior Management
Tail-Value at Risk
Value at Risk
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1. วัตถุประสงค์ของการทดสอบภาวะวิกฤต
International Association of Insurance Supervision (IAIS) ได้ออก Principles on
capital adequacy and solvency ในเดือนมกราคม 2002 ซึ่งกาหนดหลักการของกฎเกณฑ์การกากับบริษัท
ประกันภัยรวมถึงระดับเงินกองทุน ซึ่งเนื้อหาของการทดสอบภาวะวิกฤตโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใน Principle 10:
Capital adequacy and solvency regimes have to be supplemented by risk management system
อย่างไรก็ตาม การทดสอบภาวะวิกฤตยังคงเกี่ยวข้องกับ principle อื่นๆด้วย กล่าวคือ Principle 1, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, และ 13 นอกจากนี้เมื่อ IAIS ทาการปรับปรุงเพิ่มเติม Principles ต่างๆ และออกเป็น Insurance core
principles and methodology ในปี ค.ศ. 2003 IAIS ได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤตไว้
ใน ICP 18 Risk assessment and managementและICP 20 Liabilities ในปี ค.ศ. 2011 เมื่อ IAIS ได้ทาการ
ปรับปรุงและรวบรวม Principles, Standards, Guidance และ Methodology ต่างๆที่ออกโดย IAIS เข้าไว้
ด้วยกันและออกเป็น Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology
เนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาวะวิกฤตโดยส่วนใหญ่ถูกบรรจุไว้ใน ICP 16 Enterprise Risk
Management for Solvency Purposes และมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICP อื่นๆด้วย คือ ICP 8 Risk Management
and Internal Controls, ICP9 Supervisory Review and Reporting และ ICP 20 Public Disclosure
เนื่องจากความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทดสอบภาวะวิกฤต IAIS จึงได้บรรจุการ
ทดสอบภาวะวิกฤตไว้ในหลักการและมาตรฐานที่ออกโดย IAIS ในทุกๆครั้งที่มีปรับปรุงหลักการและมาตรฐานใหม่
ดังปรากฏตามตารางที่ 1 ข้างต้น และสาหรับ Insurance Core Principle, Standards, Guidance and
Assessment Methodology (2011) ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด IAIS ได้จัดหมวดหมู่สาหรับการทดสอบภาวะวิกฤตให้มี
ความชัดเจนมากขึ้นโดยเน้นให้เห็นว่าการทดสอบภาวะวิกฤตเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการทา Enterprise Risk
Management (ERM) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการกากับแบบ Principle Based Supervision
ในส่วนของสานักงาน คปภ. ซึ่งได้เริ่มบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง กาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2554 เมื่อ 1 กันยายน 2554 นั้น นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ใช้การกากับแบบ Principle based Supervision อย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ได้มีการกาหนดให้ภาคธุรกิจได้
ปรับตัวโดยการทาการทดสอบ Parallel Test ในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนที่จะบังคับใช้ Risk Based Supervision
(RBC) ทั้งนี้หากพิจารณาตามหลักการ 3 เสาหลัก (3 pillars) ของ IAIS แล้ว จะพบว่าการบังคับใช้ของประกาศ
กาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนฯ นั้น เป็นการนาเอาหลักการในเสาหลักต้นที่ 1 มาบังคับใช้ ซึ่งจะมุ่งเน้น
ไปในเชิง quantitative, financial, และ solvency measurement ขณะที่เสาหลักต้นที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่
governance และ enterprise risk management นั้น ยังมีการพัฒนาไปน้อยมากและอาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่
สานักงาน คปภ. ต้องให้ความสาคัญมากที่สุดในขณะนี้ เพราะเสาหลักต้นที่ 2 เป็นเสาหลักต้นที่มีความสาคัญมาก
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ที่สุดและเป็นหัวใจของการกากับแบบ Principle Based Supervision เพราะหากบริษัทมีกระบวนการ
governance ที่ดี ดาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่กาลังเผชิญหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ มี
ระบบตรวจสอบ ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้รับการนามาใช้อย่างสม่าเสมอจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งคณะกรรมการบริหารก็ให้ความสาคัญกับการวางแผน
หรือมาตรการรองรับหรือบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีแล้ว บริษัทประกันภัย
นั้นก็จะสามารถรักษาความมั่นคงทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลาและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทจะอยู่
ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายหรือหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้เป็นขั้นต่าด้วย ส่งผลให้ภาคประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย ภาคธุรกิจ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นก็สามารถได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมโดยไม่
ต้องกังวลกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทมากจนเกินไป ขณะที่หน่วยงานกากับดูแลก็จะมีภาระหน้าที่ในการ
กากับดูแลบริษัทประกันภัยน้อยลง ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการเติบโต
ของธุรกิจประกันภัยเพื่อทาหน้าที่สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับสังคมและประเทศชาติมากกว่าที่จะทาหน้าที่
จับผิด กาหนดบทลงโทษ และคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงค์ของการทดสอบภาวะวิกฤต
เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ดังนั้น บริษัทประกันภัยควรที่
จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อฐานะการเงินในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการทดสอบภาวะวิกฤต
เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีความจาเป็นทั้งต่อบริษัทประกันภัยและหน่วยงานกากับดูแล เพราะช่วยให้ทราบ
ได้ว่าบริษัทประกันภัยยังคงมีฐานะทางการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ต่างๆได้หรือไม่ โดยพิจารณารวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็น
ผลกระทบที่เกิดกับสินทรัพย์ หนี้สินหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การทดสอบภาวะวิกฤตจะมีความเชื่อมโยงกับ
องค์กร 2 ฝ่ายด้วยกัน คือ บริษัทประกันภัยและหน่วยงานกากับดูแล โดย IAIS ได้อธิบายความเชื่อมโยงของการ
ทดสอบภาวะวิกฤตกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานกากับดูแลดังนี้
การทดสอบภาวะวิกฤตกับการบริหารจัดการบริษัทประกันภัย
6. การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการจัดการประกันภัย โดยถือเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของกรอบการจัดการความเสี่ยงโดยรวม (overall risk management framework) และ
การพิจารณาความเพียงของเงินกองทุนของบริษัท (capital adequacy) การทดสอบภาวะวิกฤตจะช่วยให้บริษัท
ทราบถึงความเสี่ยงหลักที่บริษัทกาลังเผชิญอยู่และระดับของความเสี่ยงที่บริษัทสามารถรับได้ ซึ่งในที่สุดแล้วจะ
ช่วยให้บริษัทประกันภัยตัดสินใจได้ว่ามีสิ่งใดที่จาเป็นต้องกระทาเพื่อที่จะไม่แบกรับความเสี่ยงมากจนเกินไปจาก
มุมมองของบริษัทเองหรือในมุมมองของผู้กากับดูแลหรือในมุมมองของผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งเรื่องนี้สาหรับหลายๆ
บริษัทอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดาเนินงานตามปกติ โดยเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับของวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงของตน
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7. บริษัทประกันภัยที่ดีควรพิจารณาการทดสอบภาวะวิกฤตว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการ
บริหารจัดการบริษัทที่ดี (good corporate governance) ซึ่งจะก่อให้เกิดการควบคุมภายใน การบริหารจัดการ
และการจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ หากจะทาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั้น การทดสอบภาวะวิกฤต
จะต้องถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในกรอบการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท มากกว่าการมองว่าการ
ทดสอบภาวะวิกฤตเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของการจัดการเงินกองทุนหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษัทเท่านั้น และที่สาคัญที่สุด บริษัทจะต้องไม่มองว่าการทดสอบภาวะวิกฤตเป็นภาระที่ต้องทา
ตามที่ถูกกาหนดให้ทาเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ บริษัทประกันภัยจะต้องทาการทดสอบภาวะวิกฤตด้วย
ตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทาเพิ่มเติมตามที่ถูก
กาหนดให้ทาเท่านั้น
8. การทดสอบภาวะวิกฤตจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเข้าใจความเสี่ยง
ที่บริษัทกาลังเผชิญมากขึ้น โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องเข้าใจข้อสมมติที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตและ
ผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้การทดสอบภาวะวิกฤตยังช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถพัฒนาหรือประเมินกลยุทธ์และ
ทางเลือกต่างๆที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้ด้วย
9. การทดสอบภาวะวิกฤตควรมีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละบริษัท
เช่น การทดสอบควรสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ละบริษัทไม่ได้รับประกันความเสี่ยงแบบเดียวกัน มีระดับของ
ความเสี่ยงที่รับประกันแตกต่างกัน มีการจัดการประกันภัยต่อที่แตกต่างกัน เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องทาการ
ทดสอบภาวะวิกฤตโดยทาการเลือกสถานการณ์ที่จะใช้ในการทดสอบด้วยตนเอง (self-select scenario)
10. การทดสอบภาวะวิกฤตควรระบุถึงความเสี่ยงหลักๆที่ส่งผลเสียต่อฐานะทางการเงินใน
อนาคตของบริษัทมากกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ควรระบุได้ด้วยว่าความเสี่ยงนั้นจะส่งผลมากน้อย
เพียงใด และบริษัทก็ควรใช้การทดสอบภาวะวิกฤตในการวางแผนกลยุทธ์และแผนสาหรับเหตุฉุกเฉิน
การทดสอบภาวะวิกฤตและกระบวนการกากับดูแล
5. หน่วยงานกากับดูแลควรที่จะได้รับผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นสาคัญต่างๆ
รวมถึงข้อสมมติที่ใช้ตลอดจนผลลัพธ์ของการทดสอบทั้งหมด
6. ผู้กากับดูแลอาจกาหนดให้บริษัททาการทดสอบเพิ่มเติมหากเห็นว่าจาเป็น และหากเห็นว่า
แนวทางรับมือหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัทยังไม่รัดกุมเพียงพอ ผู้กากับดูแล
อาจกาหนดให้บริษัทพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้
7. ในบางสถานการณ์ผู้กากับดูแลอาจพัฒนาการทดสอบมาตรฐานขึ้นและกาหนดให้บริษัททา
การทดสอบ ทั้งนี้เพื่อวัดความน่าเชื่อถือของการทดสอบที่จัดทาเองโดยบริษัท ซึ่งการกาหนดให้ทาการทดสอบ
มาตรฐานนี้อาจกาหนดให้บริษัทประกันภัยรายใดรายหนึ่ง กลุ่มหนึ่ง หรือทุกบริษัททาการทดสอบก็ได้ และ
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบควรจะได้รับการพัฒนาโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมของ
แต่ละเขตอาณา (jurisdiction) ด้วย
8. ในบางประเทศที่การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดเงินกองทุนที่ต้องดารง
ตามกฎหมาย ระดับของความเสี่ยงที่ใช้ในการทดสอบจะต่ากว่าระดับที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตโดยทั่วไป
2012

Framework
Formulation &
Development

Preparation

2013

2014

Industry Test

2015

2016

Implementation

Phase I

2017 (onward)

Revision

Phase II

ภาพที่ 1 กรอบเวลาในการดาเนินการการทดสอบภาวะวิกฤตสาหรับธุรกิจประกันชีวิต

จากการจัดประชุมร่วมกับคณะทางานซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทยและ
ผู้แทนบริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง ที่ประชุมมีมติร่วมกันในเรื่องกรอบเวลาในการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัท
ประกันชีวิต ดังนี้
5) ช่วงเตรียมการ ปี 2555
- จัดตั้งคณะทางานซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนบริษัทประกันชีวิต ผู้แทนสมาคมประกัน
ชีวิต และสานักงาน คปภ.
- ทาการศึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการทาการทดสอบภาวะวิกฤต
- กาหนดกรอบแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม
- กาหนดค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการทดสอบ
- ให้สมาคมประกันชีวิตไทยเป็นผู้ประสานงานหลัก
6) Industry Test ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2557
- กาหนดให้บริษัทประกันชีวิตทุกแห่งทาการทดสอบภาวะวิกฤตโดยใช้แนวทางและ
ค่าพารามิเตอร์ตามที่ได้ข้อสรุปจากช่วงเตรียมการ
- บริษัทต้องนาส่งรายงานการทดสอบภาวะวิกฤตให้สานักงาน คปภ.
- นา feedback ที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการทดสอบต่อไป
- จัดทาร่างประกาศแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต
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7) การบังคับใช้จริง ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- บังคับใช้การทดสอบภาวะวิกฤต phase I
4) ทาการปรับปรุงแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ Phase II
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2. ข้อกาหนดในการนาส่งรายงาน Stress test
ระยะเวลาในการนาส่งรายงาน
ในการทดสอบ QIS ครั้งที่ 1 ประจาปี 2556 ให้บริษัทนาส่งรายงาน Stress test ให้กับสานักงาน คปภ.
ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทั้งนี้
บริษัทจะต้องนาเสนอกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงหลักการและความสาคัญ รวมถึง
กรอบระยะเวลาในการบังคับใช้ของโครงการการทดสอบภาวะวิกฤต และให้บริษัทจัดทาหนังสือเพื่อนาส่งหลักฐานที่
แสดงถึงการรับทราบของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ CEO เป็นผู้ลงนามรับรองในหนังสือดังกล่าวและนาส่งให้กับ
สานักงาน คปภ. ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2556
ข้อมูลที่บริษัทต้องนาส่ง
1. Base scenario
- ให้บริษัทอธิบายถึงวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการฐานะทางการเงินของบริษัท
ในการจัดทาข้อมูล Base scenario
- ให้บริษัทอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประมาณการของบริษัทกับแผนธุรกิจ 3 ปี
ที่บริษัทได้นาส่งให้กับสานักงาน คปภ.
2. Self select scenario
- ให้บริษัทอธิบายถึงภาพรวมของแต่ละสถานการณ์ที่บริษัทเลือกมาทดสอบโดยย่อ รวมถึงเหตุผล
ที่บริษัทเลือกที่จะทาการทดสอบสถานการณ์ดังกล่าว
- ให้บริษัทอธิบายถึงวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการกาหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบแต่
ละสถานการณ์
3. Reverse stress test
- ให้บริษัทอธิบายถึงภาพรวมของแต่ละสถานการณ์ที่บริษัทเลือกมาทดสอบโดยย่อ รวมถึงเหตุผล
ที่บริษัทเลือกที่จะทาการทดสอบสถานการณ์ดังกล่าว
- วิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการกาหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบแต่ละสถานการณ์
4. ผลลัพธ์ของการทดสอบ และ management action (ถ้ามี) สาหรับแต่ละสถานการณ์ที่บริษัททาการ
ทดสอบ ดังนี้
- Macroeconomic scenario
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- Financial crisis scenario
- Pandemic scenario
- Self select scenario
- Reverse stress test
โดยที่ บริษัทจะต้องอธิบายถึงสาเหตุของผลกระทบที่เกิดกับฐานะทางการเงินของบริษัททั้งใน
ทางบวกและในทางลบ และข้อจากัดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบสาหรับแต่ละสถานการณ์ด้วย ในกรณีที่บริษัทมี
CAR จากการทดสอบในสถานการณ์ใดตั้งแต่ 140% ขึ้นไป บริษัทอาจเลือกที่จะกาหนดให้มี management
action สาหรับสถานการณ์นั้นหรือไม่ก็ได้ แต่กรณีที่บริษัทมี CAR จากการทดสอบในสถานการณ์ใดต่ากว่า 140%
บริษัทจะต้องกาหนดให้มี management action สาหรับสถานการณ์นั้นๆ เสมอ และหากบริษัทมีการกาหนดให้มี
management action สาหรับสถานการณ์ใดก็ตาม จะต้องอธิบายช่วงที่เวลาที่บริษัทใช้ในการดาเนินการตาม
management action นั้นด้วย
5. ความเสี่ยงหลักของบริษัทที่ตรวจพบจากการทดสอบภาวะวิกฤต
- ให้บริษัทอธิบายถึงความเสี่ยงหลักที่ตรวจพบจากการทดสอบภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นภาพรวมของ
บริษัทและไม่เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยที่กาหนดให้ทาการทดสอบโดยตรงก็ได้ อาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็น second round effect จาก
การทดสอบปัจจัยที่กาหนดก็ได้
6. คาแนะนาของผู้บริหารระดับสูง สาหรับการลดความเสี่ยงที่ตรวจพบจากการทดสอบ
- ให้บริษัทอธิบายถึงแผนการในการลดความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท ที่ตรวจพบจากการ
ทดสอบภาวะวิกฤตตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 5. ทั้งนี้ แผนการดังกล่าวจะเป็นการลดความเสี่ยงในภาพรวมของ
บริษัทเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัทหากเกิดสถานการณ์เลวร้ายใดๆ ขึ้นก็ตาม ก่อนที่สถานการณ์นั้น
จะเกิดขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจาก management action ที่เป็นแผนการแก้ไขสถานะเงินกองทุนของบริษัทจาก
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หลังจากที่สถานการณ์นั้นๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

7. ปัญหาและอุปสรรค
- ให้บริษัทอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการทดสอบในภาพรวม เพื่อรวบรวมไว้ใช้ใน
การปรับปรุงสาหรับการทดสอบ QIS ในปีถัดไป
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3. วิธีการ Shock และผลกระทบจากการ Shock ที่เกิดต่อเงินกองทุน
3.1 วิธีการ Shock
ในการทดสอบ QIS ครั้งที่ 1 ให้บริษัททาการ shock ปัจจัยแต่ละด้าน ดังนี้
3.1.1 Equity price
- ปรับลดมูลค่าของหุ้นที่บริษัทมีอยู่ และมูลค่าของหุ้นที่บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มในอนาคต (1 ปี
ล่วงหน้า) เท่ากับค่าที่กาหนดตามแต่ละสถานการณ์ (-10% สาหรับสถานการณ์ Macroeconomic และ
สถานการณ์ Pandemic และ -60% สาหรับสถานการณ์ Financial crisis) ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 3 ของ
แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
- กรณีที่บริษัทมีแผนในการขายหุ้นภายในปีที่ทาการทดสอบ บริษัทจะต้องปรับลดมูลค่ากาไร/ขาดทุนจาก
การขายหุ้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วย ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบ
ภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
- ไม่ต้อง shock มูลค่าปันผลที่ได้จากการซื้อหุ้น
3.1.2 Interest rate
- อัตราดอกเบี้ยฐาน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่
ประกาศโดย ThaiBMA ซึ่งมีค่าดังนี้
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยฐานสาหรับ Base scenario

TTM
1M
3M
6M
1
2
3
4
5
6
7

Yield
2.7777
2.7841
2.7915
2.7810
2.9044
2.9423
3.0927
3.1831
3.3047
3.4184

TTM
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Yield
4.0020
4.1487
4.2715
4.3199
4.3257
4.3233
4.3306
4.3488
4.3786
4.4205

TTM
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Yield
4.5273
4.5210
4.5188
4.5202
4.5252
4.5333
4.5444
4.5583
4.5745
4.5930
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TTM
Yield
TTM
Yield
TTM
8
3.5305
25
4.4749
42
9
3.5063
26
4.5396
43
10
3.5489
27
4.5908
44
11
3.6985
28
4.5961
45
12
3.7954
29
4.5726
46
13
3.8788
30
4.5528
47
14
3.9291
31
4.5378
48
และให้ใช้อัตราดอกเบี้ยนี้ตลอดช่วงเวลาที่ทาการทดสอบ (สิ้นปีที่ 1, สิ้นปีที่ 2, สิ้นปีที่ 3)

Yield
4.6134
4.6354
4.6589
4.6836
4.7091
4.7353
4.7619

- อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณมูลค่า GPV reserve ให้ทาการคานวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 8 ไตรมาส
ล่าสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 และเทียบกับอัตราดอกเบี้ยฐานในตารางที่ 1 และใช้ค่าที่มากกว่า ซึ่งจะได้ค่า
ดังนี้
ตารางที่ 2 อัตราดอกเบี้ยสาหรับคานวณ GPV reserve

TTM
1M
3M
6M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Yield
2.8808
2.9198
2.9705
2.9906
3.1160
3.1599
3.2695
3.3403
3.4574
3.5420
3.6202
3.6126
3.6402
3.7527
3.8471
3.9110
3.9496
4.0020

TTM
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Yield
4.1487
4.2715
4.3199
4.3257
4.3233
4.3306
4.3488
4.3786
4.4205
4.4749
4.5396
4.5908
4.5961
4.5726
4.5765
4.6077
4.6382
4.6680

TTM
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Yield
4.6973
4.7260
4.7542
4.7818
4.8089
4.8356
4.8618
4.8877
4.9132
4.9383
4.9631
4.9876
5.0118
5.0359
5.0597
5.0714
5.0805
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หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ยที่ประกาศโดย ThaiBMA ย้อนหลัง 8 ไตร
มาส ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554, วันที่ 30 มิถุนายน 2554, วันที่ 30 กันยายน 2554, วันที่ 30
ธันวาคม 2554, วันที่ 30 มีนาคม 2555, วันที่ 29 มิถุนายน 2555, วันที่ 28 กันยายน 2555 และวันที่ 28
ธันวาคม 2555
และให้ใช้อัตราดอกเบี้ยนี้ตลอดช่วงเวลาที่ทาการทดสอบ (สิ้นปีที่ 1, สิ้นปีที่ 2, สิ้นปีที่ 3)
- ในการ Shock อัตราดอกเบี้ยในการคานวณมูลค่าตราสารหนี้และคานวณความเสี่ยงด้าน ALM ให้ใช้
อัตราดอกเบี้ยตามตารางที่ 1 และ Shock ด้วยค่าที่กาหนดตามแต่ละสถานการณ์ (Flattening สาหรับ
สถานการณ์ Macroeconomic และ สถานการณ์ Pandemic และ Parallel shift down 100 bps สาหรับ
สถานการณ์ Financial crisis)
- ในการ Shock อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณมูลค่า GPV Reserve ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามตารางที่ 2
และ Shock ด้วยค่าที่กาหนดตามแต่ละสถานการณ์ (Flattening (ตามตารางที่ 3) สาหรับสถานการณ์
Macroeconomic และ สถานการณ์ Pandemic และ Parallel shift down 100 bps (ตามตารางที่ 4) สาหรับ
สถานการณ์ Financial crisis)
ตารางที่ 3 การ shock อัตราดอกเบี้ยแบบ flattening

TTM (years)
1M
3M
6M
1
2
3
4
5
6

Change in Yield
(bps)
193
183
173
163
153
143
133
123
113

TTM (years)
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ++

Change in Yield
(bps)
103
93
83
73
63
53
43
33
23

ตารางที่ 4 การ shock อัตราดอกเบี้ยแบบ Parallel shift down

TTM (years)
1M
3M

Change in Yield
(bps)
-100
-100

TTM (years)
7
8

Change in Yield
(bps)
-100
-100
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6M
1
2
3
4
5
6

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

9
10
11
12
13
14
15 ++

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

- ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ยที่ผ่านการ shock แล้ว ตามค่าอัตราดอกเบี้ยใน
ตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ตามแต่ละสถานการณ์ ดังนี้
ตารางที่ 5 อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ย สาหรับสถานการณ์ Macroeconomic และ สถานการณ์
Pandemic

TTM
1M
3M
6M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Yield
4.7077
4.6141
4.5215
4.411
4.4344
4.3723
4.4227
4.4131
4.4347
4.4484
4.4605
4.3363
4.2789
4.3285
4.3254
4.3088
4.2591

TTM
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Yield
4.232
4.3787
4.5015
4.5499
4.5557
4.5533
4.5606
4.5788
4.6086
4.6505
4.7049
4.7696
4.8208
4.8261
4.8026
4.7828
4.7678

TTM
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Yield
4.7573
4.751
4.7488
4.7502
4.7552
4.7633
4.7744
4.7883
4.8045
4.823
4.8434
4.8654
4.8889
4.9136
4.9391
4.9653
4.9919

ตารางที่ 6 อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ย สาหรับสถานการณ์ Financial crisis

TTM

Yield

TTM

Yield

TTM

Yield
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TTM
1M
3M
6M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Yield
1.7777
1.7841
1.7915
1.781
1.9044
1.9423
2.0927
2.1831
2.3047
2.4184
2.5305
2.5063
2.5489
2.6985
2.7954
2.8788
2.9291

TTM
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Yield
3.002
3.1487
3.2715
3.3199
3.3257
3.3233
3.3306
3.3488
3.3786
3.4205
3.4749
3.5396
3.5908
3.5961
3.5726
3.5528
3.5378

TTM
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Yield
3.5273
3.521
3.5188
3.5202
3.5252
3.5333
3.5444
3.5583
3.5745
3.593
3.6134
3.6354
3.6589
3.6836
3.7091
3.7353
3.7619

- ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสาหรับการคานวณ GPV ตามตารางที่ 7 และตารางที่ 8 ตามแต่ละสถานการณ์ ดังนี้
ตารางที่ 7 อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณ GPV สาหรับสถานการณ์ Macroeconomic และ สถานการณ์ Pandemic

TTM
1M
3M
6M
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Yield
4.8108
4.7498
4.7005
4.6206
4.646
4.5899
4.5995
4.5703
4.5874
4.572
4.5502
4.4426

TTM
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Yield
4.3787
4.5015
4.5499
4.5557
4.5533
4.5606
4.5788
4.6086
4.6505
4.7049
4.7696
4.8208

TTM
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Yield
4.9273
4.956
4.9842
5.0118
5.0389
5.0656
5.0918
5.1177
5.1432
5.1683
5.1931
5.2176
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TTM
10
11
12
13
14
15

Yield
4.3702
4.3827
4.3771
4.341
4.2796
4.232

TTM
28
29
30
31
32
33

Yield
4.8261
4.8026
4.8065
4.8377
4.8682
4.898

TTM
46
47
48
49
50

Yield
5.2418
5.2659
5.2897
5.3014
5.3105

TTM
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Yield
3.6973
3.726
3.7542
3.7818
3.8089
3.8356
3.8618
3.8877
3.9132
3.9383
3.9631
3.9876
4.0118
4.0359
4.0597
4.0714
4.0805

ตารางที่ 8 อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณ GPV สาหรับสถานการณ์ Financial crisis

TTM
1M
3M
6M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Yield
1.8808
1.9198
1.9705
1.9906
2.116
2.1599
2.2695
2.3403
2.4574
2.542
2.6202
2.6126
2.6402
2.7527
2.8471
2.911
2.9496
3.002

TTM
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Yield
3.1487
3.2715
3.3199
3.3257
3.3233
3.3306
3.3488
3.3786
3.4205
3.4749
3.5396
3.5908
3.5961
3.5726
3.5765
3.6077
3.6382
3.668

- สาหรับการประเมินมูลค่าตราสารหนี้หลังจาก Shock อัตราดอกเบี้ยแล้ว บริษัทสามารถเลือกที่จะ
คานวณแบบทั้งพอร์ตหรือคานวณแยกแต่ละตราสารหนี้ก็ได้ ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 3 ของแบบฟอร์มรายงาน
ผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
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- กรณีที่บริษัทมีแผนในการขายตราสารหนี้ภายในปีที่ทาการทดสอบ บริษัทจะต้องปรับมูลค่ากาไร/ขาดทุน
จากการขายตราสารหนี้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วย ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของแบบฟอร์มรายงานผล
การทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
3.1.3 Credit downgrading
- ให้ลดอันดับ credit rating ของผู้ออกตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่บริษัทถืออยู่ และสถานบัน
การเงินที่บริษัทฝากเงินไว้ ตามค่าที่กาหนดตามแต่ละสถานการณ์ (-2 notch สาหรับสถานการณ์
Macroeconomic และสถานการณ์ Pandemic และ -3 notch สาหรับสถานการณ์ Financial crisis) ทั้งนี้ การ
ทดสอบ credit downgrading กาหนดให้ไม่ส่งกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี้ จะมีผลกระทบเฉพาะต่อค่า risk
charge เท่านั้น
- ไม่รวมถึงอันดับ credit rating ของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ
3.1.4 FX
- การพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนจะพิจารณาเทียบกับเงินสกุลบาทเท่านั้น เช่น 30 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์สหรัฐ, 50 บาท ต่อ 1 ปอนด์ หรือ 40 บาท ต่อ 1 ยูโร เป็นต้น
- อัตราแลกเปลี่ยนฐาน ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีค่าดังนี้
ตารางที่ 9 อัตราแลกเปลี่ยนฐาน

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท)
สกุลเงิน
สหรัฐอเมริกา : ดอลลาร์ (USD)
30.6316
สิงคโปร์ : ดอลลาร์ (SGD)
25.0340
ยูโรโซน : ยูโร (EUR)
40.5563
อังกฤษ : ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
49.3458
ญี่ปุ่น : เยน (100 เยน) (JPY)
35.4531
ฮ่องกง : ดอลลาร์ (HKD)
3.9510
มาเลเซีย : ริงกิต (MYR)
10.0076
หมายเหตุ: ใช้อัตรากลาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ (อัตราซื้อเงินโอน + อัตราขาย)/2
และให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนนี้ตลอดช่วงเวลาที่ทาการทดสอบ (สิ้นปีที่ 1, สิ้นปีที่ 2, สิ้นปีที่ 3)
- วิธีการ Shock เป็นดังนี้
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(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันประเมิน) * (1 - ค่า Shock ที่กาหนดตามแต่ละสถานการณ์)
โดยค่า shock สาหรับสถานการณ์ Macroeconomic และสถานการณ์ Pandemic จะมีค่าตามตารางที่
10 และสาหรับสถานการณ์ Financial crisis จะมีค่าตามตารางที่ 11
ตารางที่ 10 การ shock อัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสถานการณ์ Macroeconomic และสถานการณ์ Pandemic

สกุลเงิน
สหรัฐอเมริกา : ดอลลาร์ (USD)
สิงคโปร์ : ดอลลาร์ (SGD)
ยูโรโซน : ยูโร (EUR)
อังกฤษ : ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
ญี่ปุ่น : เยน (100 เยน) (JPY)
ฮ่องกง : ดอลลาร์ (HKD)
มาเลเซีย : ริงกิต (MYR)

Appreciation
3%
3%
7%
6%
6%
3%
3%

Depreciation
-3%
-2%
-6%
-4%
-4%
-3%
-3%

ตารางที่ 11 การ shock อัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสถานการณ์ Financial crisis

สกุลเงิน
สหรัฐอเมริกา : ดอลลาร์ (USD)
สิงคโปร์ : ดอลลาร์ (SGD)
ยูโรโซน : ยูโร (EUR)
อังกฤษ : ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
ญี่ปุ่น : เยน (100 เยน) (JPY)
ฮ่องกง : ดอลลาร์ (HKD)
มาเลเซีย : ริงกิต (MYR)

Appreciation
33%
30%
12%
32%
24%
33%
23%

Depreciation
-111%
-69%
-26%
-110%
-95%
-112%
-23%

- สาหรับกรณีที่สกุลเงินใดมีสถานะซื้อสุทธิ (Net Long Position) จะต้อง Shock ในฝั่ง appreciation
คือ เป็นการเพิ่มค่าเงินสกุลบาท เช่น จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็น 27 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นต้น
- สาหรับกรณีที่สกุลเงินใดมีสถานะขายสุทธิ (Net Short Position) จะต้อง Shock ในฝั่ง depreciation
คือ เป็นการลดค่าเงินสกุลบาท เช่น จาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็น 33 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นต้น
- ให้บริษัทรายงานมูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหลังจาก shock แล้ว ตามรายการใน
แบบฟอร์มที่ 3 ของแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4 และกรณีที่บริษัทมีแผนในการ
ขายสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศภายในปีที่ทาการทดสอบ บริษัทจะต้องปรับมูลค่ากาไร/ขาดทุนจาก
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การขายสินทรัพย์นั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วย ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของแบบฟอร์มรายงานผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
- ในที่นี้ การ short ให้หมายถึงการขายสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหรือการมีภาระผูกพันกับ
สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และการ long ให้หมายถึงการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
หรือการที่บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
3.1.5 Property price
- ปรับลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ และมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทคาดว่าจะมีการ
ลงทุนเพิ่มในอนาคต (1 ปีล่วงหน้า) ทั้งมูลค่าของที่ทาการ อสังหาริมทรัพย์รอการขาย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน เท่ากับค่าที่กาหนดตามแต่ละสถานการณ์ (-2% สาหรับสถานการณ์ Macroeconomic และสถานการณ์
Pandemic และ -30% สาหรับสถานการณ์ Financial crisis) ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 3 ของแบบฟอร์ม
รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
- ไม่ต้อง Shock มูลค่าของทรัพย์สินดาเนินงาน และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการค้าประกันเงินให้
กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จานองเป็นประกัน
- กรณีที่บริษัทมีแผนในการขายอสังหาริมทรัพย์ภายในปีที่ทาการทดสอบ บริษัทจะต้องปรับลดมูลค่ากาไร/
ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วย ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของแบบฟอร์ม
รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
3.1.6 Mortality rate
- ปรับเพิ่มมูลค่าค่าสินไหมทดแทนจากการเสียชีวิตของบริษัทเท่ากับ +2.5 ราย ต่อ 1,000 กรมธรรม์ ณ
ต้นปี สาหรับทุกช่วงอายุ ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตาม
หัวข้อที่ 4
- ปรับลดมูลค่าสารองประกันภัยลงตามสัดส่วนของผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการ Shock ตามรายการใน
แบบฟอร์มที่ 3 ของแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
3.1.7 Hospitalisation
- ปรับเพิม่ มูลค่าค่าสินไหมทดแทนจากค่ารักษาพยาบาลของบริษัทเท่ากับ +33 ราย ต่อ 1,000 กรมธรรม์
ณ ต้นปี สาหรับทุกช่วงอายุ ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตาม
หัวข้อที่ 4
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3.1.8 Reinsurance recoverable
- วิธีการ shock จะแยกเป็นกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว และบริษัทประกันภัยต่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เต็ม
จานวน ให้ Shock มูลค่าในรายการสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อ (recoverable) ที่อยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จลง -20% ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
กรณีที่ 2 บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว และบริษัทประกันภัยต่อยังไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่
แจ้งแล้วว่าจะจ่ายไม่เต็มจานวน ให้ Shock มูลค่าเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินลง
-20% ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 3 ของแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4 และเพิ่ม
มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าในรายการหนี้สูญ (provision for doubtful debts/ bad debts written off) ในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อ
ที่ 4
กรณีที่ 3 บริษัทยังไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน และบริษัทประกันภัยต่อยังไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่แจ้ง
แล้วว่าจะจ่ายไม่เต็มจานวน ให้ Shock มูลค่าสารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ (reinsurance
recoverable) ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินลง -20% ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 3 ของแบบฟอร์มรายงานผล
การทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4 และเพิ่มมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าในรายการหนี้สูญ (provision for
doubtful debts/ bad debts written off) ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามรายการในแบบฟอร์มที่ 4 ของ
แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามหัวข้อที่ 4
สาหรับการ shock ในปัจจัยด้าน non-investment ได้แก่ mortality rate, hospitalization และ
reinsurance recoverable นั้น จะไม่มีการกาหนดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น ณ จุดเวลาใดของปี แต่จะกาหนดเพียง
ว่าเมื่อรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีแล้ว ให้มีการเปลี่ยนแปลงของงบการเงินตามที่กาหนดไว้เท่านั้น
3.2 ผลกระทบจากการ Shock พารามิเตอร์แต่ละปัจจัย
ข้อสังเกตจากการ shock ปัจจัยแต่ละด้าน ที่จะกระทบต่อรายงานการดารงเงินกองทุน มีดังนี้
3.2.1 ราคาตราสารทุน
ฟอร์ม 3.1 - มูลค่าประเมินของตราสารทุนลดลง
ฟอร์ม 3.3 - ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ฟอร์ม 5.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากตราสารทุนลดลง ผลจากการกระจายความ
เสี่ยงลดลง
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ฟอร์ม 5.2 - มูลค่าประเมินของตราสารทุนลดลง และเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดจาก
ตราสารทุนลดลง
ฟอร์ม 9.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากตราสารทุนลดลง
หมายเหตุ: สาหรับในการทดสอบระยะแรก ยังไม่ให้การ Shock equity price มีผลต่อมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อลดความซับซ้อนในการทดสอบ
3.2.2 อัตราดอกเบี้ย
ฟอร์ม 3.1 - มูลค่าประเมินของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป ทาให้ต้องประเมินมูลค่าใหม่
ฟอร์ม 3.3 - ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์ม 3.2 - มูลค่าสารองประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดที่ใช้ในการ
คานวณ GPV
ฟอร์ม 4.1 - มูลค่าสารองประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดที่ใช้ในการ
คานวณ GPV
ฟอร์ม 4.2 - มูลค่าสารองประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดที่ใช้ในการ
คานวณ GPV
ฟอร์ม 4.3 - มูลค่าสารองประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดที่ใช้ในการ
คานวณ GPV
ฟอร์ม 5.1 - ผลจากการกระจายความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์ม 6.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยคิดลดที่ใช้ในการคานวณ
ฟอร์ม 6.2 - อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลดมีการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์ม 7.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากตราสารหนี้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าประเมินของตราสารหนี้
ฟอร์ม 7.2 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
จากตราสารหนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าประเมินของตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป
ฟอร์ม 9.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากตราสารหนี้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมูลค่า
ประเมินของตราสารหนี้มีการเปลี่ยนแปลง
3.2.3 การลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ฟอร์ม 7.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากตราสารหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหนี้ทั้งหมดลดลง
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ฟอร์ม 7.2 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากตราสารหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหนี้ทั้งหมดลดลง
หมายเหตุ: 1. สาหรับในการทดสอบระยะแรก กาหนดให้การลดลงของอันดับความน่าเชื่อถือไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารหนี้
2. ไม่รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ
3.2.4 อัตราแลกเปลี่ยน
ฟอร์ม 3.1 - มูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
การเปลี่ยนแปลง
ฟอร์ม 3.2 - มูลค่าหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์ม 3.3 - ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์ม 5.4 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์ม 9.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
3.2.5 ราคาอสังหาริมทรัพย์
ฟอร์ม 3.1 - มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง
ฟอร์ม 3.3 - ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง
ฟอร์ม 5.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอสังหาริมทรัพย์ลดลง ทาให้ผลจากการกระจาย
ความ เสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์ม 5.3 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากอสังหาริมทรัพย์ลดลง
ฟอร์ม 9.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากอสังหาริมทรัพย์ลดลง
3.2.6 อัตรามรณะ
ฟอร์ม 3.2 - มูลค่าสารองประกันภัยลดลง เนื่องจากเมื่อมีการเพิ่มอัตรามรณะแสดงว่ามีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ทาให้จานวนกรมธรรม์ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ของบริษัทลดลง
ฟอร์ม 3.3 - กาไร (ขาดทุน) สะสมลดลง
ฟอร์ม 4.1 - มูลค่าสารองประกันภัยลดลง
ฟอร์ม 4.2 - มูลค่าสารองประกันภัยลดลง
ฟอร์ม 4.3 - มูลค่าสารองประกันภัยลดลง
3.2.7 ค่ารักษาพยาบาล
ฟอร์ม 3.3 - กาไร (ขาดทุน) สะสมลดลง เนื่องจากมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น
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3.2.8 สารองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
ฟอร์ม 3.1 - มูลค่าสารองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อลดลง
ฟอร์ม 7.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อลดลง
ฟอร์ม 8.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อลดลง เงินกองทุนสาหรับความ
เสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อลดลง เนื่องจากมูลค่าสารองส่วนที่เรียกคืนจาก
การประกันภัยต่อลดลง
ฟอร์ม 8.2 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อลดลง เงินกองทุนสาหรับความ
เสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อลดลง เนื่องจากมูลค่าสารองส่วนที่เรียกคืนจาก
การประกันภัยต่อลดลง
ฟอร์ม 9.1 - เงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อลดลง
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4. แบบฟอร์มรายงานผล
ให้บริษัทรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ตามแบบฟอร์มที่สานักงาน คปภ. กาหนด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
5 ส่วน ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 1 พารามิเตอร์
ให้บริษัทรายงานรายละเอียดของสถานการณ์รวมถึงค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ สาหรับ
สถานการณ์แบบ Self-select และ Reverse stress test โดยบริษัทสามารถเพิ่มเติมปัจจัยการทดสอบอื่นที่อยู่
นอกเหนือจากที่กาหนดได้
แบบฟอร์มที่ 2 เงินกองทุน
ให้บริษัทรายงานมูลค่าของ TCA, TCR และ CAR แยกตามรายการที่กาหนด ที่คานวณได้จากแต่ละ
สถานการณ์
แบบฟอร์มที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน
ให้บริษัทรายงานมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ แยกตามรายการที่กาหนด ที่คานวณได้
จากแต่ละสถานการณ์
แบบฟอร์มที่ 4 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ให้บริษัทรายงานงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แยกตามรายการที่กาหนด ที่คานวณได้จากแต่ละสถานการณ์
แบบฟอร์มที่ 5 ผลกระทบจากปัจจัย
ให้บริษัทรายงานค่า CAR ที่ได้จากการคานวณแต่ละสถานการณ์ ที่เกิดจากการ Shock ปัจจัยแต่ละด้าน
ตามลาดับที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ค่า CAR ที่รายงานจะต้องเป็นค่า CAR ณ สิ้นปีเท่านั้น
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5. Help Desk
ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยในการทาการทดสอบ บริษัทสามารถส่งคาถามไปที่สานักงาน คปภ. ผ่านทาง
rbc@oic.or.th หรือสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อรวบรวมคาถามและคาตอบที่ได้จากการหารือร่วมกัน และ
สานักงาน คปภ. จะนาคาถามและคาตอบทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ของสานักงาน คปภ. เพื่อให้ทุกบริษัทเกิดความเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

