การประชุมชี้แจง ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2
และการดาเนินการกรอบ RBC 2 สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
“อุทิศ คิ ดไกล ร่ วมใจ พัฒนา”

วันที่ 20 ธันวาคม 2560
สายพัฒนามาตรฐานการกากับ
1

หัวข้อการนาเสนอ
ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2
ประเด็นในกรอบ RBC 2 ที่มีการพิจารณา
ทบทวน
การดาเนินการในระยะถัดไป
อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา
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การวิเคราะห์ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2
ภาพรวมการดาเนินการที่ผ่านมา
สำนักงำน คปภ. ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งเข้ำร่วมกำรทดสอบ RBC 2 QIS 2 โดย
ใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559 และค่ำควำมเสี่ยงที่ระดับควำมเชื่อมั่น ณ เปอร์เซ็นไทล์ที่ต่ำงกันใน 3 ระดับ ได้แก่
95, 97.5, และ 99.5 ซึ่งมีกำหนดให้ส่งผลกำรทดสอบและแบบตอบรับควำมคิดเห็นภำยในสิ้นเดือน
มิถุนำยน 2560
เนื่องจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยชุดเดิมพ้นวำระ ดังนั้น ประธำนคณะกรรมกำร คปภ. ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองกำรพัฒนำกรอบกำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง ระยะที่ 2 ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม
2560 ที่ผ่ำนมำ โดยมีหน้ำทีห่ ลักในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกรอบ RBC 2 และกำรกำกับควำม
มั่นคงทำงกำรเงินในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา
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การวิเคราะห์ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 (ต่อ)
1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR ) ในแต่ละระดับความเชื่อมั่น
ระดับความ
เชื่อมั่น
RBC 1
RBC 2 @95
RBC 2 @97.5
RBC 2 @99.5

ค่า CAR (%) ในแต่ละระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์
เฉลีย่
345
342
286
233

ประกันชีวิต
มัธยฐาน
สูงสุด
308
821
303
798
256
674
211
571

ต่าสุด
154
159
139
120

เฉลีย่
458
368
304
238

ประกันวินาศภัย
มัธยฐาน
สูงสุด
379
1622
335
1315
263
1315
206
1315

ต่าสุด
89
99
70
46

2. การแจกแจงของ CAR

4

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 (ต่อ)
3. ผลกระทบค่า CAR แยกตามความเสี่ยง

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อ TCA ได้แก่
1) กำรถือครองหุ้นบริษัทประกันภัย
2) กำรถือหุ้นไขว้
3) กำรยกเลิกขีดจำกัดเงินกองทุนชั้นที่ 2
4) กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเผือ่ ควำมผันผวน (PAD)

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่
1. Insurance risk >>> ค่ำ PAD, PRCC (Floor line of business)
2. Market risk >>> Equity และ Specific risk (Spread market)
3. Credit risk >>> Default
4. Diversification across risks
5. Operational risk

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา
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ประเด็นในกรอบ RBC 2
ที่มีการพิจารณาทบทวน

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา
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ประเด็นในกรอบ RBC 2 ทีม
่ ก
ี ารพิจารณาทบทวน
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ
1. Policy loan เสนอให้กำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของ Policy loan ให้คำนวณจำก
Internal model ตำมประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ของแต่ละบริษัท เพื่อให้สะท้อนควำมเป็นจริงมำก
ที่สุด
2. Insurance risk เสนอให้ใช้วิธีกำรคำนวณ
PRCC แบบเดิมใน RBC 1 ซึ่งเปรียบเทียบผลรวม
ของ UPR กับ URR รวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์
ประกันภัย (Company level) แทนกำร
เปรียบเทียบแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(Line of business) เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ที่มี UPR
สูงกว่ำ URR ควรจะสำมำรถนำส่วนที่เกินไป
ชดเชยกับผลิตภัณฑ์ที่มี UPR ต่ำกว่ำ URR เพื่อให้
เกิดกำร Diversification ของผลิตภัณฑ์

Life

Nonlife

ข้อสรุป

p

สำนักงำน คปภ. ได้ขอควำมร่วมมือบริษัทประกันชีวิตที่ใช้
Internal model ในกำรประเมินมูลค่ำ Policy loan เข้ำร่วม
กำรทดสอบ เพื่อให้สำนักงำน คปภ. นำผลกำรทดสอบ
ดังกล่ำวมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรประเมินมูลค่ำ Policy loan ต่อไป ทั้งนี้
กำหนดให้บริษัทนำส่งผลกำรทดสอบภำยในวันที่ 15 ม.ค. 61

p

เห็นควรให้คงกำรกำหนดที่ระดับผลิตภัณฑ์ line of business
เพื่อให้กำรกำหนด PRCC สะท้อนควำมเสีย่ งในกำรรับ
ประกันภัยในแต่ละประเภท หำกใช้แนวทำงเดิมตำม RBC 1
p (Company level) จะส่งผลให้มีอิทธิพลของ Diversification
แฝงเข้ำไป ทั้งนี้ จำกผลกำรศึกษำของ NAIC* พบว่ำ กำร
กระจำยควำมเสี่ยงระหว่ำงประเภทกำรรับประกันภัยนั้น ไม่มี
ควำมสัมพันธ์กัน กล่ำวคือไม่มีผลจำกกำรกระจำยควำมเสี่ยง
ของแต่ละประเภทประกันภัย

* ที่มำ: https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/8752/IMC_2017_01_Che.pdf 7

ประเด็นในกรอบ RBC 2 ทีม
่ ก
ี ารพิจารณาทบทวน (ต่อ)
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ

Life

Nonlife

p

เห็นควรใช้ SET index ในกำรกำหนดค่ำควำมเสี่ยง เนื่องจำก
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุนเกิดจำกผันผวนของ
p รำคำ (Price risk) จึงควรใช้ดัชนีที่สำมำรถอ้ำงอิงรำคำที่
แท้จริงจะทำให้ได้ค่ำที่สำมำรถสะท้อนควำมเสี่ยงได้อย่ำง
เหมำะสมที่สุด

ข้อสรุป

3. Market risk
3.1 Equity risk เสนอให้ใช้ SETTRI แทน SET
index ในกำรคำนวณค่ำควำมเสี่ยง

3.2 Equity risk เสนอให้ Infrastructure fund
ของภำครัฐมีค่ำควำมเสี่ยงน้อยกว่ำ
Infrastructure fund ของภำคเอกชน โดย
p
กำหนดเท่ำกับตรำสำรหนี้ เพรำะมีลักษณะที่คล้ำย
ตรำสำรหนี้มำกกว่ำตรำสำรทุน เช่น กำหนดให้มี
ควำมเสี่ยงเท่ำกับตรำสำรหนี้ระดับ 2

สำนักงำน คปภ. ได้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อน
นโยบำยกำรลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อ
อนำคตประเทศไทย สำหรับธุรกิจประกันภัย (คณะทำงำน
p TFF) เพื่อพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวนี้เป็นกำรเฉพำะ

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา
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ประเด็นในกรอบ RBC 2 ทีม
่ ก
ี ารพิจารณาทบทวน (ต่อ)
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ

Life

Nonlife

ข้อสรุป

4. การลงทุนในตราสารหนี้
4.1 Credit risk เสนอให้ควำมเสี่ยงจำกตรำสำร
หนี้ถูกกำหนดมำจำกควำมเสี่ยงเพียงประเภทเดียว
คือ Default risk เนื่องจำกลักษณะกำรลงทุนของ
บริษัทประกันชีวิตเป็นลงทุนแบบ “ซื้อและถือ
p
ยำว” ดังนั้น ไม่ควรมี Specific risk ซึ่งเป็นควำม
เสี่ยงที่กำรสะท้อนควำมผันผวนของรำคำ ณ วัน
ประเมินมูลค่ำตรำสำร

4.2 Default risk เสนอให้กำรกำหนดค่ำควำม
เสี่ยงควรอ้ำงอิงจำก ThaiBMA ไม่ควรอ้ำงอิงค่ำ
จำก S&P เพรำะกำรลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัท
ประกันภัยไทยจะลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยเท่ำนัน้

p

เห็นควรให้มี specific risk เนื่องจำกกำรกำกับเงินกองทุนนั้น
ไม่ได้กำกับเพียงแค่ในกรณี Going Concern เพียงเท่ำนั้น
หำกแต่ต้องคำนึงถึงกรณี Gone Concern ด้วย

p

เห็นควรให้ใช้ข้อมูลจำก S&P และ ThaiBMA ในกำรกำหนด
Default risk เนื่องจำก ThaiBMA ใช้เพียงข้อมูลของตรำสำร
p หนี้ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่ำนั้น ซึ่งไม่เพียงพอในกำร
กำกับตรำสำรที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา
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ประเด็นในกรอบ RBC 2 ทีม
่ ก
ี ารพิจารณาทบทวน (ต่อ)
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ
4.3 Specific risk มีควำมเห็นว่ำกำรอ้ำงอิงค่ำ
Shock จำกสิงคโปร์อำจไม่เหมำะสม เพรำะตลำด
สิงคโปร์มีควำมผันผวนมำกกว่ำตลำดไทย จึงขอ
เสนอให้นำข้อมูลของ ThaiBMA มำใช้ในกำร
กำหนดค่ำ Shock
4.4 Specific risk มีควำมเห็นว่ำไม่ควรกำหนด
กว้ำงเกินไป เช่น ช่วงที่มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5
ปี ควรแบ่งย่อยเป็น มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
และมำกกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
4.5 Risk grade เสนอให้พิจำรณำระดับควำม
เสี่ยง (Risk grade) ของตรำสำรหนี้ตำมประกำศ
เดิม RBC 1 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรกำกับ
เงินกองทุนของ ธปท. ในปัจจุบัน

Life

p

Nonlife

ข้อสรุป

เห็นควรให้คงค่ำควำมเสี่ยงตำมเดิม เนื่องจำกข้อมูลตรำสำร
หนี้ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมี Shock spread ที่สูงกว่ำ
p ประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น กำรนำมำใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
กำหนดค่ำควำมเสี่ยงอำจจะส่งผลให้ค่ำควำมเสีย่ งเพิ่มสูงขึ้น

p

เห็นควรให้แบ่ง TTM ออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่
1) น้อยกว่ำ 6 เดือน 2) มำกว่ำ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
p 3) มำกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4) มำกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
และ 5) มำกกว่ำ 5 ปี

p

เห็นควรให้คงกำรกำกับตำมกำรทดสอบ เพรำะกำรปรับปรุง
ดังกล่ำวจะส่งผลให้กรอบกำรกำกับมีควำมเข้มแข็งขึ้น อีกทั้ง
p ยังสอดคล้องกับกำรกำกับในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ และ Solvency II

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา
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ประเด็นในกรอบ RBC 2 ทีม
่ ก
ี ารพิจารณาทบทวน (ต่อ)
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ

Life

Nonlife

ข้อสรุป

4.6 การลงทุนใน SOE เสนอให้กำหนดค่ำควำม
เสี่ยงรัฐวิสำหกิจใดๆ มีค่ำน้อยลง โดยเสนอให้มีค่ำ
ควำมเสี่ยงอยู่ระหว่ำงตรำสำรหนี้ที่ออกโดยรัฐบำล
และตรำสำรหนี้เอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับ
p
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ออก
โดยรัฐวิสำหกิจ

เห็นควรให้คงหลักเกณฑ์ตำมกรอบกำรทดสอบ กล่ำวคือ กรณี
ตรำสำรหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสำหกิจไทยที่ยังไม่แปลงสภำพเป็น
บริษัทจำกัด ที่ออกเป็นสกุลเงินบำท ให้พิจำรณำจำกกำรจัด
p อันดับควำมน่ำเชื่อถือตำมจริง แต่ไม่เกินระดับควำมเสี่ยง
(risk grade) ที่ระดับ 2 และกรณีตรำสำรหนี้ที่ออกโดย
รัฐวิสำหกิจไทยที่แปลงสภำพเป็นบริษัทจำกัด ให้พิจำรณำจำก
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตำมจริง

4.7 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้ง เสนอให้คิดค่ำควำมเสี่ยงของเงินฝำก
สถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งอื่นที่
นอกเหนือจำกธนำคำรออมสิน ต่ำกว่ำกำรฝำกกับ
ธนำคำรพำณิชย์

เห็นควรให้คงหลักเกณฑ์ตำมกรอบกำรทดสอบ เนื่องจำก
สถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งอื่นที่นอกเหนือจำก
p ธนำคำรออมสิน ไม่ได้รับกำรกำรันตีโดยรัฐบำลเต็มจำนวนใน
ทุกธุรกรรม จึงควรมีควำมเสี่ยงเช่นเดียวกับธนำคำรทั่วไป

p

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา
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ประเด็นในกรอบ RBC 2 ทีม
่ ก
ี ารพิจารณาทบทวน (ต่อ)
ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ
5. Operational risk เสนอให้มีกำรกำหนด
เพดำนกำรคำนวณเงินกองทุนสำหรับควำมเสี่ยง
ด้ำนปฏิบัติกำร ดังกำรกำกับในต่ำงประเทศ เช่น
ประเทศสิงคโปร์เสนอ maximum of 10% of
the total risk requirements เพื่อไม่ให้ควำม
เสี่ยงด้ำนนี้สูงเกินควำมจำเป็น รวมทั้งไม่ให้เป็น
กำรลงโทษบริษัทขนำดใหญ่ที่มีธุรกรรมจำนวน
มำกที่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นระบบอยูแ่ ล้ว
6. การกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ใช้ในการ
กาหนดค่าความเสี่ยง และการกาหนดระดับ
CAR ที่ใช้ในการกากับ

Life

Nonlife

p

เห็นควรให้คงหลักเกณฑ์ตำมกรอบกำรทดสอบ เนื่องจำกกำร
กำกับในต่ำงประเทศ เช่น Solvency II และประเทศสิงคโปร์
มีกำกับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรด้วย Model ที่ซับซ้อน โดย
คำนึงถึงหลำยปัจจัย เช่น กำรเติบโตเบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่
p เพิ่มสูงเกิน 20% เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทประกันภัยบำงแห่ง
มีค่ำควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรที่สูงเกินควำมจำเป็น หน่วยงำน
กำกับดังกล่ำวจึงจำเป็นต้องกำหนดเพดำนของเงินกองทุน
สำหรับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร เพื่อให้กรอบกำรกำกับ
สำมำรถบังคับใช้ได้จริง

ข้อสรุป

(อธิบำยใน Session ถัดไป)

p p

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา

12

การดาเนินการในระยะถัดไป

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา

13

การดาเนินการในระยะถัดไป
ปี 2560
ทดสอบ RBC 2 QIS 2

ปี 2561
นำร่ำงสำรัตถะของกรอบ
RBC 2 เข้ำสู่ที่ประชุม
คณะกรรมกำร คปภ.

ปี 2562
บังคับใช้กรอบ RBC 2
(เพิ่มควำมเสี่ยง Opt risk
และยกระดับค่ำควำมเสี่ยง
ไปที่ระดับเปอร์เซ็นไทล์ 95)

ปี 25xx
ปรับปรุงกรอบ RBC 2
(เพิ่มควำมเสี่ยงด้ำนอื่น (ถ้ำมี)
และยกดับค่ำควำมเสี่ยงไปที่
ระดับเปอร์เซ็นไทล์ 97.5 และ
99.5 ตำมลำดับ)
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