ี
Q&A การประชุมชแจงการจ
ัดทํา Stress Test ปี 2565 ธุรกิจประก ันวินาศภ ัย (ณ ว ันที 18/4/2565)
Questions

คําถามในส่วนของสถานการณ์ ปั จจัย และค่าพารามิเตอร์
ี าให ้การ shock กําหนดให ้มี yield ทีเพิมสูงขึน
1 ขอสอบถามสาเหตุททํ

2
3

สินทรัพย์ทเข
ี ้ามาในปี 2565 ต ้องทําการ shock ด ้วยหรือไม่
ปั จจัยเรือง Premium Growth คํานวณอย่างไร

Answers
จากสถานการณ์ baseline ทีกําหนดร่วมกันระหว่าง ธปท ก.ล.ต. และ สํานักงาน คปภ. นั น
จะเห็นได ้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน ้มทีจะฟื นตัว เนืองมาจากทังสถานการณ์การระบาด
ของโรค โควิด19 และการเจรจาเพือยุตส
ิ งครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทําให ้เศรษฐกิจโลก
มีการฟื นตัว และในส่วนของเศรษฐกิจไทยซึงจะสามารถเปิ ดรับนั กท่องเทียวต่างชาติได ้
ตังแต่ชว่ งครึงหลังของปี 2565 ทังหมดนีเป็ นเหตุผลสนั บสนุนให ้ yield เพิมสูงขึน
ต ้องทําการ shock สินทรัพย์ทเข
ี ้ามาระหว่างปี 2565 ด ้วย
ค่า Premium Growth (%YoY) เป็ นค่าทีสํานั กงาน คปภ. กําหนดให ้บริษัทมีการเติบโตของ
เบียประกันภัยรับตามอัตราทีกําหนด อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความเห็นต่างจากอัตราที
กําหนดให ้ดังกล่าว บริษัทสามารถใช ้ค่าทีบริษัทเห็นสมควรได ้ โดยจะต ้องระบุเหตุผลและ
ข ้อมูลสนับสนุนทีจะใช ้ค่าดังกล่าวในแบบฟอร์มหน ้า 14.หมายเหตุ
(ซึงจะแตกต่างจากปี ก่อนทีให ้ใช ้ค่า Premium growth ไป apply กับ growth ทีบริษัท
ประมาณการไว ้ตามแผนธุรกิจของบริษัท)

4

5

สมมติฐานในส่วนของ home / hotel / community isolation มีการกําหนดอย่างไร คิด
เหมือนมีการขยายคําสังนายทะเบียนทีให ้ตวามคุ ้มครองครอบคุลมประเด็นดังกล่าวออกไป
หรือไม่
การ shock พิจารณาเฉพาะกรมธรรม์ โควิด19 หรือกรมธรรม์สข
ุ ภาพทีคุ ้มครองกรณี โควิด

พิจารณาทุกอย่างบนข ้อมูลปั จจุบัน เช่น ไม่มก
ี ารต่ออายุคําสังนายทะเบียนให ้ขยาย
คุ ้มครอง กรณี home / hotel / community isolation ออกไป
shock กรมธรรม์ทก
ุ กรมธรรม์ทสามารถเรี
ี
ยกร ้องสินไหมจากการติดโรคโควิด19ได ้

คําถามในส่วนของการทดสอบแบบย ้อนกลับ Reverse Stress Test
วิธก
ี ารจัดทํา Reverse Stress Test: บริษัทต ้องทําการ shock ระดับการเปลียนแปลงของปั จจัย (magnitude) อย่างน ้อย 2 ครัง ครังละ 1 ปั จจัยจนครบ 2 ปั จจัย (ได ้แก่ Covid-19, Catastrophe) จน
ทําให ้บริษัทมีคา่ CAR<100% หรือ shock จนถึงค่าที คปภ. กําหนดไว ้ของแต่ละปั จจัย โดยมีลําดับการพิจารณาและทําการทดสอบดังนี
1) ให ้บริษัททําการ shock ปั จจัยเรือง Covid-19 ว่าบริษัทจะเริมมี CAR<100% ณ ระดับ loss ratio ทีเท่าไร อย่างไรก็ตาม หากทําการ shock ปั จจัย Covid-19 จนค่าสินไหมทดแทนมีคา่ เท่ากับ
ทุนประกันของทุกกรมธรรม์ทให
ี ้ความคุ ้มครอง Covid-19 แล ้ว บริษัทยังมี CAR>100% อยู่ ให ้บริษัทรายงานว่า ณ ระดับดังกล่าวบริษัทมี CAR เท่าไร
2) กรณีทการ
ี
shock ในข ้อ 1) แล ้วบริษัทมี CAR<100% บริษัทไม่ต ้องทดสอบปั จจัย Reinsurer default ต่อ อย่างไรก็ตาม หากบริษัททําการ shock ตามข ้อ 1) แล ้วบริษัทยังคงมี CAR>100% ให ้
บริษัททําการ shock ปั จจัย Reinsurer default ต่อจากฐานะทางการเงินหลังจากการ shock ตามข ้อ 1) (ทําการทดสอบแบบ waterfall) และให ้บริษัทรายงานผลว่า ต ้องเกิดการ default ในระดับ
ใดถึงจะทําให ้บริษัทมี CAR<100% ทังนี หากทําการ shock ทัง 1) และ 2) แล ้วและบริษัทยังคงมี CAR>100% อยู่ ให ้รายงานว่า ณ ระดัยดังกล่าวบริษัทมี CAR เท่าไร
3) ให ้บริษัททําการ shock ปั จจัยเรือง Catastrophe (โดยเริม shock ใหม่ตงแต่
ั
base scenario ทียังไม่มก
ี าร shock ตามข ้อ 1) และ 2)) ว่าบริษัทจะเริมมี CAR<100% ณ ระดับ damage ratio ที
เท่าไร อย่างไรก็ตาม หากทําการ shock ปั จจัย Catastrophe จนค่าสินไหมทดแทนมีคา่ เท่ากับทุนประกันของทุกกรมธรรม์ทให
ี ้ความคุ ้มครอง Catastrophe แล ้ว บริษัทยังมี CAR>100% อยู่ ให ้
บริษัทรายงานว่า ณ ระดับดังกล่าวบริษัทมี CAR เท่าไร
4) กรณีทการ
ี
shock ในข ้อ 3) แล ้วบริษัทมี CAR<100% บริษัทไม่ต ้องทดสอบปั จจัย Reinsurer default ต่อ อย่างไรก็ตาม หากบริษัททําการ shock ตามข ้อ 3) แล ้วบริษัทยังคงมี CAR>100% ให ้
บริษัททําการ shock ปั จจัย Reinsurer default ต่อจากฐานะทางการเงินหลังจากการ shock ตามข ้อ 3) (ทําการทดสอบแบบ waterfall) และให ้บริษัทรายงานผลว่า ต ้องเกิดการ default ในระดับ
ใดถึงจะทําให ้บริษัทมี CAR<100% ทังนี หากทําการ shock ทัง 3) และ 4) แล ้วและบริษัทยังคงมี CAR>100% อยู่ ให ้รายงานว่า ณ ระดับดังกล่าวบริษัทมี CAR เท่าไร

6

การทํา reverse stress test ใช ้ business plan เป็ นฐาน แล ้วจึง shock ทัง 4 ปั จจัยใช่หรือไม่

ใช่

7

การทดสอบแบบย ้อนกลับหรือ reverse stress test ต ้องมีการจัดทํา waterfall หรือไม่

ไม่ต ้องมีการจัดทํา waterfall ในส่วนของ การทดสอบแบบย ้อนกลับหรือ reverse stress test

8

การทดสอบแบบย ้อนกลับ หากได ้ค่า CAR ทีตํากว่าทีกําหนดแล ้ว ต ้องมีการทําแผน
management action หรือไม่
หากบริษัทไม่มก
ี ารรับประกันภัยใดๆ ทีให ้ความคุ ้มครองภัยโรค Covid-19 ต ้องดําเนินการ
shock Covid-19 หรือไม่
หากบริษัทไม่มก
ี ารรับประกันภัยใดๆ ทีให ้ความคุ ้มครองภัย Catastrophe/นํ าท่วม ต ้อง
ดําเนินการ shock Catastrophe หรือไม่
กรณีทบริ
ี ษัทไม่มก
ี ารประกันภัยต่อ สําหรับกรมธรรม์ทให
ี ้ความคุ ้มครองโรค Covid-19 หรือ
Catastrophe บริษัทต ้อง shock Reinsuer default หรือไม่
ั ญาทุกประเภท หรือเฉพาะที
การ shock Reinsuer default นั น ต ้องทําการ shock กับคูส
่ ญ
รับประกันภัยทีเกียวข ้อง
หาก CAR ตํากว่า 100% ตังแต่ยัง ไม่ shock Reinsuer default ยังจําเป็ นต ้อง shock
Reinsuer default ต่ออีกหรือไม่
จําเป็ นต ้อง shock ใช ้ Max sum insured ในการ shock หรือไม่ หรือ shock ที CAR ตํากว่า
100% ก็พอ

ไม่ต ้องมีการทําแผน management action สําหรับการทดสอบแบบย ้อนกลับ

9
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11
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13
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15

การ shock จะใช ้สมมติฐานว่ามีการจ่ายสินไหมออกไป (paid) หรือตังไว ้เป็ นค่าสินไหม
ทดแทนค ้างจ่าย (outstanding)

คําถามในส่วนของการนํ าส่งข ้อมูล

ในกรณีที บริษัทไม่มก
ี ารรับประกันภัยทีให ้ความคุ ้มครองโรค Covid-19 บริษัทไม่ต ้อง
ดําเนินการ shock Covid-19
ในกรณีที บริษัทไม่มก
ี ารรับประกันภัยทีให ้ความคุ ้มครอง Catastrophe/นํ าท่วม บริษัทไม่
ต ้องดําเนินการ shock Catastrophe
กรณีทบริ
ี ษัทไม่มก
ี ารประกันภัยต่อ สําหรับกรมธรรม์ทให
ี ้ความคุ ้มครองโรค Covid-19 หรือ
Catastrophe บริษัทต ้องไม่ต ้องทําการ shock Reinsuer default
การ shock Reinsuer default นั น ให ้ทําการ shock เฉพาะการรับประกันภัยทีเกียวข ้อง เช่น
Covid-19 หรือ Catastrophe เท่านั น
กรณีที CAR ตํากว่า 100% ตังแต่ยัง ไม่ shock Reinsuer default บริษัทไม่จําเป็ นต ้อง shock
Reinsuer default อีก
ใหบริ
้ ษัททําการ shock โดยค่อยๆ เพิมระดับความรุนแรงจนทําให ้บริษัทมี CAR<100% แต่
หากบริษัท shock จนถึงระดับ Max sum insured แล ้วยังคงมี CAR>100% ให ้รายงานว่ามี
CAR เท่าไร
ในการพิจารณาเรืองดังกล่าว ให ้ยึดตามระยะเวลาทีบริษัทใช ้ในการดําเนินการ โดยหาก
ปกติใช ้เวลาสันในการจ่ายค่าสินไหมก็อาจใช ้เป็ น paid แต่ถ ้าเป็ น CAT ซึงปกติแล ้วจะใช ้
ระยะเวลาพอสมควรในการจ่ายก็ให ้ประมาณส่วนที paid ในปี นั นๆ และปรมาณส่วนทีเหลือ
เป็ น outstanding

Questions

Answers
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บริษัทต ้องนํ าส่งรายงานอะไรบ ้าง ในรูปแบบใด และภายในเมือใด

บริษัทต ้องนํ าส่งรายงานทังหมด 3 รายงาน ได ้แก่
(1) รายงานผล stress test ให ้นํ าส่งในรูปแบบ soft file มาที ins_stab@oic.or.th และนํ าส่ง
ในรูปแบบ hard copy มาทีสํานั กงาน คปภ. ภายในวันที 31 พฤษภาคม 2565
(2) รายงานข ้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทอ่
ี อนไหวต่ออัตราดอกเบีย ในรูปแบบ soft
file มาที ins_stab@oic.or.th ภายในวันที 30 มิถน
ุ ายน 2565
(3) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทในส่วนทีแสดงถึงการรับทราบ
ผลทดสอบสถานะของบริษัทตาม (1) ในรูปแบบ soft file มาที ins_stab@oic.or.th และ
นํ าส่งในรูปแบบ hard copy มาทีสํานั กงาน คปภ. ภายในวันที 30 มิถน
ุ ายน 2565
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ในกรณีทบริ
ี ษัทไม่สามารถนํ าเสนอผล stress test ให ้บอร์ดบริษัททราบและนํ าส่งหลักฐาน
การรับทราบผล Stress Test ของบอร์ดบริษัทได ้ภายในกําหนดต ้องทําอย่างไร

ให ้บริษัททําหนังสือชีแจงทีไม่สามารถนํ าส่งรายงานได ้ตามกําหนดโดยต ้องอธิบายถึง
เหตุผลความจําเป็ นและวันทีคาดว่าจะสามารถนํ าส่งรายงานให ้สํานั กงาน คปภ. ได ้โดยเร็ว
ทีสุด

