
 

 

เรื่อง การทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันภัยไทย ประจ าปี 2559 

เนื่องจากปัจจุบันระบบการเงินมีการเชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางและซับซ้อนมากขึ้น ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบสถาบัน
การเงิน (Systemic Risk) และความม่ันคงของธุรกิจประกันภัยไทย ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีกระบวนการในการติดตามและประเมินถึงภาวะและปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึง
ส านักงาน คปภ. ควรที่จะต้องติดตาม ประเมินภาวะและปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย
ไทยอย่างสม่ าเสมอ 

ส ำนักงำน คปภ. ท ำกำรทดสอบภำวะวิกฤต กรณี Common risk scenarios ที่มีลักษณะเป็น 
prescribed scenarios เพ่ือทดสอบสถำนะของบริษัทประกันภัยภำยใต้เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นได้จริงในช่วง  
1 ปีข้ำงหน้ำ (สิ้นปี 2560) จำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคที่คำดว่ำจะมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย          
ซึ่งประกอบด้วย กำรเปลี่ยนแปลงของ GDP Growth (Real GDP), อัตรำเงินเฟ้อ, อัตรำผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบำลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond Yield), รำคำตรำสำรทุน, อันดับควำมน่ำเชื่อถือของ     
ตรำสำรทำงกำรเงิน, และรำคำอสังหำริมทรัพย์ โดยแบ่งสถำนกำรณ์ตำมระดับควำมรุนแรง 3 ระดับ ดังนี้ 

1.1) Most likely scenario เป็นสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนด้ำนนโยบำย
เศรษฐกิจและนโยบำยกำรเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ส่งผลให้เกิดควำมผันผวนในตลำดกำรเงินโลก 
และพฤติกรรม “search for yield” ยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง โดยสถำนกำรณ์นี้มีควำมเป็นไปได้ในระดับสูง 
และผลกระทบที่คำดต่อเสถียรภำพระบบกำรเงินอยู่ในระดับปำนกลำง ดังนี้ 

ที่มา ผลกระทบที่คาดต่อเสถียรภาพ 
ระบบการเงิน 

ปัจจัยและพารามิเตอร์ 
ที่ใชใ้นการทดสอบ 

 ศก. ผันผวน 
เนื่องจำกควำมไม่
แน่นอนทำง ศก. ของ
ประเทศหลัก 

 ยังคงมี Search for 
yield 

 Brexit + EU 
banking problem 

 Fed Normalization 
 Easing in EUR, UK, 

JPN  

 ศก.: GDP ทรงตัว, Export ได้รับ
ผลกระทบแต่ ศก. ภำยใน ปท. 
ได้รับประโยชน์จำกนโยบำยกระตุ้น 
ศก. 

 ตลำดกำรเงิน: เงินทุนเคลื่อนย้ำยผัน
ผวน, Yield เพ่ิมตำม Fed, ตลำด
หุ้นเพิ่มเล็กน้อย 

 ภำครัฐ: มี fiscal space และใช้จ่ำย
ต่อเนื่อง 

 ธุรกิจและครัวเรือน: ออก unrated 
bonds เพ่ิม ลงทุน สท. เสี่ยงเพ่ิม 

 สถำบันกำรเงิน: ยังคงมีพฤติกรรม 
search for yield  

 GDP Growth 3.2% 
 อัตรำเงินเฟ้อ 2.0% 
 อัตรำผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบำลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย 
<2 ปี : unchanged 
2 – 5 ปี : +15 bps 
6 – 9 ปี : +15 ถึง +20 bps 
>=10 ปี : +20 bps 

 รำคำตรำสำรทุน +5.0% 
 รำคำอสังหำริมทรัพย์ +3.0% 
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1.2) Moderate scenario เป็นสถำนกำรณ์ที่คำดว่ำอำจจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกกำรชะลอตัวลง
ของกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก และมีควำมผันผวนสูง โดยสถำนกำรณ์นี้มีควำมเป็นไปได้ในระดับปำนกลำง 
และผลกระทบที่คำดต่อเสถียรภำพระบบกำรเงินอยู่ในระดับปำนกลำง-สูง ดังนี้ 

ที่มา ผลกระทบที่คาดต่อเสถียรภาพ 
ระบบการเงิน 

ปัจจัยและพารามิเตอร์ 
ที่ใช้ในการทดสอบ 

 ศก. โลกชะลอตัว 
เนื่องจำก EU และจีน 

 Brexit+ EU banking 
problem 

 China’s slowdown 
from rebalancing 
and corporate 
debt trouble 

 Loss of 
confidence in 
global financial 
market 

 ศก.: GDP ชะลอตัวจำก weak 
external demand แต่นโยบำย
กำรเงินกำรคลังยังกระตุ้นได้ระดับ
หนึ่ง 

 ตลำดกำรเงิน: เงินทุนไหลออกจำก
ไทยและ emerging countries 
ไปสู่ safe haven ส่งผลให้ bond 
yield เพ่ิมข้ึน, ตลำดหุ้นปรับลดลง, 
เงินบำทอ่อนค่ำเมื่อเทียบกับ USD 
และ JPY แต่แข็งค่ำเทียบกับ EUR 
และ CNY 

 ภำครัฐ: มี fiscal space และใช้จ่ำย
ได้บ้ำง 

 ธุรกิจและครัวเรือน: กำรจ้ำงงำน
ลดลง ฐำนะกำรเงินของครัวเรือนแย่
ลง 

 สถำบันกำรเงิน: ผลก ำไรและฐำนะ
ทำงกำรเงินแย่ลง 

 นโยบำยกำรเงิน: ปรับลดอัตรำ
ดอกเบี้ยลงได้เล็กน้อยเพ่ือไม่ให้
กระทบ capital flow 

 GDP Growth 1.0% 
 อัตรำเงินเฟ้อ 0.9% 
 อัตรำผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบำลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย 
<5 ปี : -100 ถึง -5 bps 
5 ปี : -5 bps 
6 – 9 ปี : -5 ถึง +40 bps 
>=10 ปี  : +40 bps 

 อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำ
สำรทำงกำรเงิน  
-1 notch 

 รำคำตรำสำรทุน -10.0% 
 รำคำอสังหำริมทรัพย์ +1.0% 

1.3) Severe scenario เป็นสถำนกำรณ์ที่คำดว่ำอำจจะเกิดขึ้นเนื่องจำก มีปัจจัยที่ส่ง  
ผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและสั่นคลอนควำมเชื่อมั่น ท ำให้ credit rating agency ปรับลด
ระดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทยลง 2 ระดับ โดยสถำนกำรณ์นี้มีควำมเป็นไปได้ในระดับต่ ำ และ
ผลกระทบที่คำดต่อเสถียรภำพระบบกำรเงินอยู่ในระดับสูง ดังนี้  
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ที่มา ผลกระทบที่คาดต่อเสถียรภาพ 
ระบบการเงิน 

ปัจจัยและพารามิเตอร์ 
ที่ใช้ในการทดสอบ 

 กำรปรับลดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของ
ไทยลง 2 notches  

 มีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อ
แนวโน้มเศรษฐกิจ
และสั่นคลอนควำม
เชื่อมั่น 

 ศก.: ศก. หดตัวรุนแรง, กำรบริโภค
กำรลงทุนหดตัว, external 
demand ยังคงอ่อนแอ, ภำครัฐไม่
สำมำรถกระตุ้น ศก. ได้ 

 ตลำดกำรเงิน: Country risk 
premium สูงขึ้น, เงินทุนไหลออก
เฉียบพลัน, bond yield สูงขึ้น, 
ตลำดหุ้น crash, เงินบำทอ่อน 

 ภำครัฐ: ไม่มี fiscal space 
 ธุรกิจและครัวเรือน: อัตรำกำร

ว่ำงงำนเพ่ิมสูงขึ้น ธุรกิจบำงส่วน
ล้มละลำย 

 สถำบันกำรเงิน: NPL เพ่ิมสูงขึ้น 
สินเชื่อหดตัวรุนแรง ประชำชน
บำงส่วนถอนเงินจำกสถำบัน
กำรเงิน 

 นโยบำยกำรเงิน: ไม่สำมำรถปรับ
ลดอัตรำดอกเบี้ยลงได้ เนื่องจำก
อำจ trigger outflows เพ่ิมเติม 

 GDP Growth -3.0% 
 อัตรำเงินเฟ้อ 0.6% 
 อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล

ไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย 
<2 ปี : unchanged 
2 – 5 ปี : +70 bps 
6 – 9 ปี : +70 ถึง +140 bps 
>=10 ปี  : +140 bps 

 อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร
ทำงกำรเงิน 
-1 notch 

 รำคำตรำสำรทุน -40.0% 
 รำคำอสังหำริมทรัพย์ -10.0% 

ผลการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันภัยไทยมีดังนี้ 
1. ส ำหรับธุรกิจประกันชีวิต พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงสุดต่อธุรกิจประกันชีวิต ได้แก่ อัตรำ

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย เนื่องมำจำกเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในกำร revaluation ตรำสำรหนี้
และส ำรองประกันภัย  

 นอกจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ยแล้ว 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตค่อนข้ำงมำกคือ กำรลดลงของรำคำตรำสำรทุน แม้ว่ำโดยรวมบริษัท
ประกันชีวิตจะมีกำรลงทุนในตรำสำรทุนไม่มำกนัก แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ที่ทดสอบก ำหนดให้รำคำตรำสำรทุน
ลดลงสูงสุดถึง 40% บริษัทประกันชีวิตจึงได้รับผลกระทบจำกปัจจัยนี้มำกเป็นล ำดับที่ 2  

 ส ำหรับปัจจัยถัดมำที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตเรียงตำมล ำดับดังนี้  สภำพเศรษฐกิจ   
ที่สะท้อนผ่ำนทำง GDP Growth และอัตรำเงินเฟ้อ, อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงิน และรำคำ
อสังหำริมทรัพย์ 
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2. ส ำหรับธุรกิจประกันวินำศภัย พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงสุดต่อธุรกิจประกันวินำศภัย 
ได้แก่ สภำพเศรษฐกิจที่สะท้อนผ่ำนทำง GDP Growth และอัตรำเงินเฟ้อ เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจที่เติบโต
ลดลง ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับไม่มีกำรเติบโต บริษัทประกันวินำศภัยต้องแบกรับต้นทุนคงที่ไว้เอง เพรำะ   
ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนหรือลดต้นทุนได้ทันในระยะสั้น  

 ส ำหรับปัจจัยถัดมำที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินำศภัยเรียงตำมล ำดับดังนี้ รำคำตรำสำรทุน, 
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงิน, อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย และรำคำ
อสังหำริมทรัพย์ 

กล่ำวโดยสรุป ด้วยลักษณะที่แตกต่ำงกันของธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินำศภัย ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อทั้งสองธุรกิจจึงแตกต่ำงกัน โดยธุรกิจประกันชีวิตมีควำมอ่อนไหวต่ออัตรำดอกเบี้ยมำกที่สุด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อพอร์ตกำรรับประกันภัยที่มีกำรกำรันตีผลประโยชน์ไว้กับผู้เอำประกันภัย ส่วนปัจจัยทำง
เศรษฐกิจอ่ืนส่งผลกระทบให้กำรเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตชะลอตัวลง ซึ่งจะเห็นผลกระทบในระยะยำว  
ขณะที่ธุรกิจประกันวินำศภัยมีกำรเติบโตชะลอตัวลงจำกภำวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน แต่รวดเร็วกว่ำธุรกิจ
ประกันชีวิต เนื่องจำกเป็นกำรรับประกันภัยระยะสั้น ปีต่อป ี 

อย่ำงไรก็ตำม โดยรวมธุรกิจประกันภัยไทยยังคงสำมำรถทนทำนผลกระทบที่เกิดจำกปัจจัยทำง
เศรษฐกิจได้ค่อนข้ำงดี และไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นสำเหตุหรือส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของระบบกำรเงิน  
ของประเทศ ซึ่งส ำนักงำน คปภ. จะติดตำมควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

 

สำยพัฒนำมำตรฐำนกำรก ำกับ 
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
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