ี
Q&A การประชุมชแจงการจ
ัดทํา Stress Test ปี 2564 "ปัจจ ัยและค่าพารามิเตอร์ดา้ นประก ันภ ัย" (ณ ว ันที 4/3/2564)
Questions

คําถามในส่วนของสถานการณ์ ปั จจัย และค่าพารามิเตอร์
1 สถานการณ์ สําหรับการทดสอบ เป็ นการทดสอบบน Existing Portfolio ของบริษัท หรือว่า
เป็ น Portfolio ใหม่ทปรั
ี บจากสมมติฐานว่า บริษัทได ้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทสอดคล
ี
้อง
สถานการณ์ท ี Shock
2 Base scenario ใช ้ข ้อมูลตังต ้น ณ สินงวดใด

3
4
5

สําหรับการ Shock มูลค่าสินทรัพย์ลงทุน กําหนดให ้แยก Shock เงินลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศหรือไม่
การ Shock สําหรับ severe case ของกองทุนรวม ต ้อง Shock Reit และ Infra Fund ด ้วย
หรือไม่
ในสถานการณ์ Severe และสถานการณ์ Moderate มีการ shock ปั จจัยด ้านประกันภัยแบบ
เดียวกันหรือไม่

6

อัตราการเสียชีวต
ิ 1 คน ต่อ 1,000 คน คิดอย่างไร

7

การ Shock อัตราการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนเรืองค่ารักษาพยาบาล (Hospitalization)
เป็ นการ Shock Loss ratio โดยมีผลกระทบ ทังก่อนการรับประกันภัยต่อ (GLR) และหลังการ
ปรับประกันภัยต่อ (NLR) ใช่หรือไม่
การ Shock ปั จจัย ด ้าน Insurance Risk การปรับ Loss ratio +5% มีทมาอย่
ี
างไร

8

Answers
การทดสอบจะทดสอบบน Portfolio ตามสถานการณ์ฐานซึงขึนอยูก
่ บ
ั แผนธุรกิจของบริษัท
บริษัทสามารถใช ้ข ้อมูล ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 หรือข ้อมูล ณ สินปี 2563 และสามารถใช ้
ข ้อมูล unaudited ได ้โดยอนุโลม เพือเป็ นฐานในการประมาณการข ้อมูล ณ สินปี 2564
โดยต ้องคํานึงถึง business plan ของบริษัท ซึงการทดสอบสถานะทางการเงินของบริษัท
ภายใต ้สถานการณ์จําลอง ทีอาจเกิดขึนได ้จริงในช่วง 1 ปี ข ้างหน ้า (ปี 2564) ทังในมุมมอง
ด ้านความมันคงทางการเงินและด ้านสภาพคล่อง
กําหนดให ้ shock มูลค่าเงินลงทุนทังในประเทศกับต่างประเทศ ในอัตราทีเท่ากัน
Shock Reit และ Infra Fund ด ้วย ตาม Story ทีกําหนด
ไม่ใช่แบบเดียวกัน
ในสถานการณ์ Moderate จะ shock เพียงปั จจัยด ้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั น จะไม่
shock ปั จจัยด ้านประกันภัย
แต่สถานการณ์ Severe จะ shock ทังปั จจัยด ้านเศรษฐกิจและการเงินและปั จจัยด ้าน
ประกันภัย
ในส่วนของสมมติฐานอัตราการเสียชีวต
ิ ให ้พิจารณาเฉพาะสัญญาประกันภัยระยะยาว ทีมี
การคํานวณสํารองประกันภัยแบบ GPV สําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยส่วนใหญ่เป็ นสัญญา
ประกันภัยระยะสัน จะกําหนดให ้ shock อัตราการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนเรืองค่า
รักษาพยาบาล (Hospitalization) +5%Point จาก Best Estimate
ใช่ กําหนดให ้ Loss ratio เพิมขึน 5%point จาก Best Estimate ทัง NLR และ GLR

การกําหนดสมมติฐานเรือง อัตราการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนเรืองค่ารักษาพยาบาล
(Hospitalization) จะพิจารณาจากสถิตค
ิ า่ ใช ้จ่ายในการรักษา Covid19 แยกตามสัดส่วน
อาการของโรค (ได ้แก่ ไม่แสดงอาการ ไม่รน
ุ แรง วิกฤติ) และต ้นทุนค่ารักษาของแต่ละ
ระดับอาการ พบว่า ควร Shock เพิมประมาณ 10%Point แต่จากการทํา Focus Group กับ
ภาคธุรกิจแล ้ว พบว่า มีปัจจัยทีเป็ นบวกมา Offset เช่น โรคทีไม่รน
ุ แรงมีสถิตล
ิ ดลง
เนืองจากคนไป รพ.น ้อยลง จึงเห็นร่วมกันที +5% point จาก Best Estimate

การ Shock ปั จจัยค่า LR เพิมขึน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทเป็
ี นค่าชดเชยประเภทเจอ จ่าย จบ Shock เพิม 5% จาก Best Estimate โดย Shock ใน Portflio ทีเป็ น health product ทังหมด
คิดอย่างไร
Shock ด ้วย เนืองจากกําหนดสมมติฐานเรือง อัตราการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนเรืองค่า
10 สําหรับกรมธรรม์ PA ทีขยายความคุ ้มครอง Covid ต ้อง shock ด ้วยไหม
รักษาพยาบาล (Hospitalization) ซึงหมายรวมถึงค่าห ้อง ค่าชดเชยรายได ้ จะ Shock เพิม
5% จาก Best Estimate
่ ผลิตภัณฑ์ จะลดลง ซึง ค่าสินไหมก็จะลดลง
ปกติ การทํา Stress test จะมีมม
ุ มองที Conservative โดยจะไม่มก
ี ารปรับมุมมองใดเป็ นบวก
11 จาก Covid ทีผ่านมา เบียประกันภัยบางกลุม
ด ้วยเช่ากัน เช่น ประกันรถยนต์ ไม่แน่ใจว่าจะมีการมองในมุมมองอืนนอกจาก การเพิมขึน
เป็ นการเฉพาะ เพือทดสอบความทนทานต่อเหตุการณ์ทรี ้ายแรงจึงไม่สามารถนํ าปั จจัยที
ของ LR ของ Health หรือไม่
เป็ น Positive มารวมอยูไ
่ ด้
การ shock อัตราการเติบโตของเบียประกันภัย จะเป็ นหนึงในสมมติฐานเหมือนปี ก่อนๆ ซึง
12 ค่า Parameter ทีกําหนด GDP จะกําหนดอัตราการปรับลดลงของเบียประกันภัยด ้วยใช่
หรือไม่
สํานั กงานจะแจ ้งค่าพารามิเตอร์ให ้บริษัททราบต่อไป
การทดสอบนีจะใช ้กรมธรรม์ทมี
ี ผลบังคับ ณ วันที 1 มกราคม 2564 ดังนัน กรมธรรม์ทไม่
ี มี
13 กรณีกรมธรรม์ท ี หมดความคุ ้มครองก่อนระยะเวลาการทดสอบ ต ้องทําอย่างไร
ผลบังคับ ณ เวลาดังกล่าวจะไม่นํามาใช ้ในการทดสอบ
ในปี นีแหล่งทีมาของความเสียงเป็ นเรืองการกลายพันธ์ของไวรัส ดังนัน จะไม่มก
ี าร Shock
14 ในปี นีด ้านประกันภัยมีการ Shock ภัยธรรมชาติหรือไม่
เรืองภัยธรรมชาติ
ในปี นีไม่มก
ี ารกําหนดสมมติฐานเรือง Reinsurer Downgrade ดังนัน ใช ้ข ้อมูล rating ของ
15 เงินทีได ้รับจากผู ้เอาประกันภัยต่อ บริษัทต ้อง Shock จากปั จจัยการ Downgrade หรือไม่
reinsurer ตามทีกรอกข ้อมูลในรายงาน RBC
คําถามในส่วนของข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัท
ใช่ ขึนอยูก
่ บ
ั การตัดสินใจตามแผนการดําเนินการของแต่ละบริษัท
16 ในแบบฟอร์มข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัท หากบริษัทต ้องมีการขายสินทรัพย์ บริษัทจะ
ขายสินทรัพย์ตัวไหนก่อนแล ้วแต่บริษัทเลยหรือไม่
ใช่ คือ ปี 2564 เป็ นปี ทีใช ้ในการทดสอบ โดย base scenario เป็ นสถานการณ์ตาม business
17 จาก Template "แบบฟอร์มข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัท" ปี ฐาน (Base scenario) สําหรับ
มุมมองด ้านสภาพคล่องคือ ปี 2564 ใช่หรือไม่
plan ของบริษัท และสถานการณ์ severe จะทําการ shock ปั จจัยและค่าพารามิเตอร์ตามที
กําหนด
คิดจากเบียทีเข ้ามาเป็ นเงินสดจริงๆ เนืองจากเป็ น Cash Basis หลักการคล ้ายกับหน ้า ว1500
18 base scenario ของแบบฟอร์มข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัท คิดจากเบียทีคาดว่าจะได ้รับ
จากการขายในปี นั นหรือคิดจากเบียทีคาดว่าจะได ้รับเป็ นเงินสดเข ้ามาจริงๆ
แต่เป็ น Actual ไม่ใช่ Projection
ใน row "7. ค่าสินไหมทดแทนจ่าย"
19 จาก Template "แบบฟอร์มข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัท" ค่าใช ้จ่ายในการจัดการสินไหม
หรือ คําส่ารวจภัย (Survey Claim) และ/หรือ ULAE กรอกใน row "7. ค่าสินไหมทดแทนจ่าย"
หรือ "8. ค่าใช ้จ่ายทังหมด"
ี ารพิจารณาแบบฟอร์มข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัทอย่างไร
การพิจารณาในเบืองต ้นคือ พิจารณาว่า มี Inflow เพียงพอกับ Outflow หรือไม่ หากไม่
20 สํานักงาน คปภ. มีวธิ ก
เพียงพอ บริษัทต ้องมีแผนการ (Management action) โดยต ้องอธิบายถึงแหล่งทีมาของ
เงิน อาทิ การกู ้ยืมเงิน การเพิมทุน หรืออืนๆ (โปรดระบุ)
9

Questions
21
22
23

จากแบบฟอร์มข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัท ถ ้า inflow ไม่เพียงพอจ่าย Outflow จะบริษัท
ต ้องทําอย่างไร
แบบฟอร์มข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัท ไม่ม ี "รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันต ้นปี " (Carry forward)
วันที 15 พฤษภาคม 2564 ยังไม่ต ้องส่งรายงานแบบฟอร์มข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัท
ใช่หรือไม่

หากบริษัทไม่สามารถนํ าส่งหนังสือรับรองการรับทราบเกียวกับการทดสอบสถานะของ
บริษัท ภายใต ้สถานการณ์ความเสียงจําลอง (Stress Test) ของคณะกรรมการบริษัท
ภายในสินเดือนมิถน
ุ ายน บริษัทต ้องทําอย่างไร
คําถามในส่วนของข ้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทอ่
ี อนไหวต่ออัตราดอกเบีย
25 ในทางปฏิบัต ิ บริษัทไม่สามาถแยกการลงทุนจาก New Business ได ้ 100% ใช ้ค่าประมาณ
การได ้ไหม
24

26
27
28

29

30

31

32
33

34
35

สําหรับข ้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทอ่
ี อนไหวต่ออัตราดอกเบียในส่วนของ Total
Portfolio รวมในส่วนของ New Investment ใช่หรือไม่
สําหรับข ้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทอ่
ี อนไหวต่ออัตราดอกเบียในส่วนของ New
Investment รวมถึง Reinvestment จาก Bond Mature ด ้วยหรือไม่
ถ ้าตราสารทีไม่ม ี Sensitivity กับอัตราดอกเบีย เช่น เงินฝากประจํา กับ สลากออมทรัพย์
ต ้องนํ ามาใส่ในฟอร์ม Cash Flow หรือไม่

Answers
ขึนอยูก
่ บ
ั Management action ของแต่ละบริษัท อาจจะกู ้ยืมเงิน การเพิมทุน หรืออืนๆ
(โปรดระบุ) ทีทําให ้ Net Cash Flow เป็ นบวก
ทางสํานั กงานได ้มีการเพิมข ้อมูลส่วนนีใน Template แล ้ว
ไม่ใช่ โดยข ้อมูลสภาพคล่องของบริษัทถือว่าเป็ นหนึงในรายงานผลกระทบ ต ้องนํ าส่ง
สํานั กงาน คปภ. ภายใน 15 พ.ค.2564 แต่รายงานข ้อมูลกระแสเงินสด สามารถส่งได ้ถึงสิน
เดือน มิ.ย. 2564
ให ้บริษัทจัดทําหนั งสือถึงสํานักงาน คปภ. เพือชีแจงเหตุผล ความจําเป็ น และระยะเวลาที
จะนํ าส่งหนังสือรับรองการรับทราบฯ ให ้ สํานั กงาน คปภ. ทราบ

สามารถใข ้ค่าประมาณการได ้ เช่น ใช ้ Proxy สัดส่วนรายได ้ เป็ นรายได ้จากเบียประกันภัย
กับรายได ้จากการลงทุน แล ้วนํ ามาคูณกับเงินลงทุนในเดือนนั นๆ โดย New Business ใน
กรณีนหมายถึ
ี
งเบียประกันภัยรับในปี นั นทังหมด ทังจากลูกค ้า New และ Renew
ใช่ โดยใน Total Portfolio จะรวมทังในส่วนทีบริษัทถือครองอยูใ่ นปั จจุบัน (Inforce) และ
ลงทุนใหม่ในระหว่างปี (New Business)
ไม่รวม สําหรับ part ของการลงทุนใหม่ในระหว่างปี (New Business) จะไม่รวมในส่วนของ
การลงทุนแบบ Roll-over หรือ Reinvestment ในช่วงระหว่างปี นั น
ให ้พิจารณาจากวิธก
ี ารประเมินราคา หากใช ้วิธี Discount Cash Flow จะถือว่าสินทรัพย์นัน
sensitive ต่ออัตราดอกเบีย ดังนัน หากการฝากประจํา หรือ สลากออมทรัพย์ ถ ้าใช ้วิธก
ี าร
ประเมินราคาด ้วย Discount Cash Flow ก็สามารถนํ าข ้อมูลมากรอกในส่วนนีได ้

สินทรัพย์ลงทุนอืนๆ มี อะไรบ ้าง

สินทรัพย์ลงทุนอืน หมายถึงสินทรัพย์ลงทุนอืนใดทีมีลักษณะตามนิยามของสินทรัพย์ท ี
อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย เช่น สลากออมทรัพย์ กรณีทประเมิ
ี
นมูลค่าโดยการคิดลดกระแส
เงินสด ตัวแลกเงิน ตัวใช ้เงิน เป็ นต ้น
สําหรับข ้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทอ่
ี อนไหวต่ออัตราดอกเบีย Settlement price เป็ น พิจารณาตาม Cash basis
Dirty Price โดยตกลงการขายที clean price แต่จา่ ยเงินกันที Dirty price จึงขอสอบถามว่า
ต ้องกรอกราคาไหน
ประกันวินาศภัยต ้องกรอกข ้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทอ่
ี อนไหวต่ออัตราดอกเบียถึง กรอกข ้อมูลตามจริง ตามกระแสเงินสดของสินทรัพย์ใน portfilio ของบริษัท ซึงสํานั กงาน
100 ปี หรือไม่
คปภ. เตรียม Template ไว ้รองรับระยะเวลาคงเหลือของสินทรัพย์ทยาวถึ
ี
ง 100 ปี (จํานวน
1200 เดือน)
ข ้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทอ่
ี อนไหวต่ออัตราดอกเบียเป็ นรายเดือนตลอดทังปี
ใช่ ให ้กรอกข ้อมูลเป็ นรายเดือน ตามกระแสเงินสดของสินทรัพย์ใน Portfolio ของบริษัท
หรือไม่
ิ ทรัพย์ครบกําหนด ให ้กรอกข ้อมูลในส่วนของกระแสเงินได ้มา (Inflow) "4.เงินที
กรณี Reinvest ใน 1 ปี สําหรับข ้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทอ่
ี อนไหวต่ออัตราดอกเบีย ในกรณีสน
กรอกอย่างไร
ได ้รับจากการขายสินทรัพย์และ/หรือสินทรัพย์ครบกําหนด"
หากบริษัทมีการนํ าเงินดังกล่าวมาลงทุนต่อ ให ้กรอกข ้อมูลในส่วนของกระแสเงินใช ้ไป
(Outflow) "9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์"
ตราสารทีเป็ น Held to Maturity ต ้องนํ ามากรอกไหม
ตามกรอบ RBC แล ้ว ตราสารทีมีการคิด Market price ต ้องนํ ามากรอกทังหมด
Management action ของ Solvency กับ Liquidity มีวธิ ก
ี ารอย่างไร
สําหรับมุมมองด ้านความมันคงทางการเงิน (Solvency)
- หากกรณีทสถานการณ์
ี
ใดมี CAR ตํากว่า 120% ให ้บริษัทจัดทํา management action
รวมถึงแผนฟื นฟูระดับเงินกองทุนให ้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได ้
สําหรับมุมมองด ้านสภาพคล่อง (Liquidity)
- หากบริษัทมี InFlow ไม่เพียงพอกับ Outflow ให ้บริษัทกรอกจํานวนเงินตามแหล่งทีมา
ของเงิน อาทิ การกู ้ยืมเงิน การเพิมทุน หรืออืนๆ (โปรดระบุ)
หมายเหตุ
หากบริษัทต ้องจัดทํา management action ของทัง 2 มุมมอง อาจใช ้ managment action
เหมือนหรือต่างกันก็ได ้

