Q&A การประชุมชีแจงการจ ัดทํา Stress Test ปี 2565 ธุรกิจประก ันชีวต
ิ (ณ ว ันที 18/4/2565)
Questions

คําถามในสว่ นของสถานการณ์ ปั จจัย และค่าพารามิเตอร์
ปั จจัยเรือง NB Premium Growth คํานวณอย่างไร
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Answers
ค่า NB Premium Growth (%YoY) เป็ นค่าทีสํานักงาน คปภ. กําหนดให ้
บริษัทมีการเติบโตของ new busiess premium และ single premium ตาม
อัตราทีกําหนด อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความเห็นต่างจากอัตราที
กําหนดให ้ดังกล่าว บริษัทสามารถใชค่้ าทีบริษัทเห็นสมควรได ้ โดยจะต ้อง
ระบุเหตุผลและข ้อมูลสนั บสนุนทีจะใชค่้ าดังกล่าวในแบบฟอร์มหน ้า 14.
หมายเหตุ

ึ
(ซงจะแตกต่
างจากปี กอ
่ นทีให ้ใชค่้ า NB Premium growth ไป apply กับ
่ ไม่มก
ั
สมมติฐานในสว่ นของ home / hotel / community isolation มีการกําหนดอย่างไร พิจารณาทุกอย่างบนข ้อมูลปั จจุบน
ั เชน
ี ารต่ออายุคําสงนายทะเบี
ยน
ั
คิดเหมือนมีการขยายคําสงนายทะเบี
ยนทีให ้ตวามคุ ้มครองครอบคุลมประเด็น
ให ้ขยายคุ ้มครอง กรณี home / hotel / community isolation ออกไป
ดังกล่าวออกไปหรือไม่
คําถามในสว่ นของการทดสอบแบบย ้อนกลับ Reverse Stress Test
วิธก
ี ารจ ัดทํา Reverse Stress Test: บริษัทต ้องทําการ shock ระดับการเปลียนแปลงของปั จจัย (magnitude) ทังหมด 3 ครัง ครังละ 1 ปั จจัยจนครบ 3 ปั จจัย (ได ้แก่
Yield, Spread, Equity price) จนทําให ้บริษัทมีคา่ CAR<100% หรือ shock จนถึงค่าที คปภ. กําหนดไว ้ของแต่ละปั จจัย ทังนี หากบริษัท shock ทัง 3 ครังแล ้ว บริษัท
ยังคงมึคา่ CAR>100% ให ้บริษัททําการ shock เพิมอีก 1 ครัง โดย shock 2-3 ปั จจัยพร ้อมกัน และ shock ระดับการเปลียนแปลงของปั จจัย (magnitude) จนทําให ้บริษัท
ยังมีคา่ CAR>100% หรือ shock จนถึงค่าที คปภ. กําหนดไว ้ของแต่ละปั จจัยแล ้ว
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การทดสอบแบบย ้อนกลับหรือ reverse stress test ต ้องมีการจัดทํา waterfall
หรือไม่
spread ของหุ ้นกู ้ กรณีทําการทดสอบแบบย ้อนกลับ มีวธิ ก
ี ารหา cap อย่างไร

การทดสอบแบบย ้อนกลับ หากปั จจัยแรกได ้ค่า CAR ทีตํากว่าทีกําหนดแล ้วต ้อง
shock ปั จจัยต่อไปจนครบหรือไม่

การทดสอบแบบย ้อนกลับ หากได ้ค่า CAR ทีตํากว่าทีกําหนดแล ้ว ต ้องมีการทํา
แผน management action หรือไม่
คําถามในสว่ นของการนํ าสง่ ข ้อมูล
บริษัทต ้องนํ าสง่ รายงานอะไรบ ้าง ในรูปแบบใด และภายในเมือใด
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ในกรณีทบริ
ี ษัทไม่สามารถนํ าเสนอผล stress test ให ้บอร์ดบริษัททราบและนํ าสง่
หลักฐานการรับทราบผล Stress Test ของบอร์ดบริษัทได ้ภายในกําหนดต ้องทํา
อย่างไร

ไม่ต ้องมีการจัดทํา waterfall ในสว่ นของการทดสอบแบบย ้อนกลับหรือ
reverse stress test
ให ้บริษัท shock spread จาก spread ปกติในตลาดของแต่ละ rating โดยให ้
เพิมขึนจนทําให ้บริษัทยังมี CAR>100% หรือเพิมไปจนถึง 400 bps เท่ากัน
่ spread ปั จจุบน
ทุก rating เชน
ั อยูท
่ ี 150 bps ให ้ทําไปจนถึง 550 bps
บริษัทต ้องทําการ shock ทังหมด 3 ครัง ครังละ 1 ปั จจัยจนครบ 3 ปั จจัย
ทังนี หากบริษัทยังมี CAR>100% ให ้ทําการ shock เพิมอีก 1 ครัง โดยทํา
การ shock 2-3 ปั จจัย จนทําให ้บริษัทยังมี CAR>100% หรือจนถึงค่าที cap
ไม่ต ้องมีการทําแผน management action สําหรับการทดสอบแบบย ้อนกลับ
บริษัทต ้องนํ าสง่ รายงานทังหมด 3 รายงาน ได ้แก่
(1) รายงานผล stress test ให ้นํ าสง่ ในรูปแบบ soft file มาที
ins_stab@oic.or.th และนํ าสง่ ในรูปแบบ hard copy มาทีสํานักงาน คปภ.
ภายในวันที 31 พฤษภาคม 2565
ิ ทรัพย์และหนีสน
ิ ทีอ่อนไหวต่อ
(2) รายงานข ้อมูลกระแสเงินสดของสน
อัตราดอกเบีย ในรูปแบบ soft file มาที ins_stab@oic.or.th ภายในวันที 30
มิถน
ุ ายน 2565
(3) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทในสว่ นทีแสดงถึงการ
รับทราบผลทดสอบสถานะของบริษัทตาม (1) ในรูปแบบ soft file มาที
ins_stab@oic.or.th และนํ าสง่ ในรูปแบบ hard copy มาทีสํานักงาน คปภ.
ภายในวันที 30 มิถน
ุ ายน 2565
ื ชแจงที
ี
ให ้บริษัททําหนั งสอ
ไม่สามารถนํ าสง่ รายงานได ้ตามกําหนดโดย
ต ้องอธิบายถึงเหตุผลความจําเป็ นและวันทีคาดว่าจะสามารถนํ าสง่ รายงาน
ให ้สํานักงาน คปภ. ได ้โดยเร็วทีสุด

