
Q&A การประชุมชแีจงการจดัทํา Stress Test ปี 2565 ธุรกจิประกนัวนิาศภยั (ณ วนัท ี18/4/2565)

Questions Answers
คําถามในสว่นของสถานการณ์ ปัจจัย และคา่พารามเิตอร์

1 ขอสอบถามสาเหตทุทํีาใหก้าร shock กําหนดใหม้ ีyield ทเีพมิสงูขนึ จากสถานการณ์ baseline ทกํีาหนดรว่มกนัระหวา่ง ธปท ก.ล.ต. และ สํานักงาน คปภ. นัน 
จะเห็นไดว้า่ภาพรวมเศรษฐกจิมแีนวโนม้ทจีะฟืนตัว เนืองมาจากทังสถานการณ์การระบาด
ของโรค โควดิ19 และการเจรจาเพอืยตุสิงครามระหวา่งรัสเซยี-ยเูครน ทําใหเ้ศรษฐกจิโลก
มกีารฟืนตัว และในสว่นของเศรษฐกจิไทยซงึจะสามารถเปิดรับนักทอ่งเทยีวตา่งชาตไิด ้
ตังแตช่ว่งครงึหลังของปี 2565 ทงัหมดนีเป็นเหตผุลสนับสนุนให ้yield เพมิสงูขนึ

2 สนิทรัพยท์เีขา้มาในปี 2565 ตอ้งทําการ shock ดว้ยหรอืไม่ ตอ้งทําการ shock สนิทรัพยท์เีขา้มาระหวา่งปี 2565 ดว้ย
3 ปัจจัยเรอืง Premium Growth คํานวณอยา่งไร คา่ Premium Growth (%YoY) เป็นคา่ทสํีานักงาน คปภ. กําหนดใหบ้รษัิทมกีารเตบิโตของ

เบยีประกนัภัยรับตามอตัราทกํีาหนด อยา่งไรกต็ามหากบรษัิทมคีวามเห็นตา่งจากอตัราที
กําหนดใหด้ังกลา่ว บรษัิทสามารถใชค้า่ทบีรษัิทเห็นสมควรได ้โดยจะตอ้งระบเุหตผุลและ
ขอ้มลูสนับสนุนทจีะใชค้า่ดังกลา่วในแบบฟอรม์หนา้ 14.หมายเหต ุ

(ซงึจะแตกตา่งจากปีกอ่นทใีหใ้ชค้า่ Premium growth ไป apply กบั growth ทบีรษัิท
ประมาณการไวต้ามแผนธรุกจิของบรษัิท)

4 สมมตฐิานในสว่นของ home / hotel / community isolation มกีารกําหนดอยา่งไร คดิ
เหมอืนมกีารขยายคําสงันายทะเบยีนทใีหต้วามคุม้ครองครอบคลุมประเด็นดังกลา่วออกไป
หรอืไม่

พจิารณาทกุอยา่งบนขอ้มลูปัจจบุัน เชน่ ไมม่กีารตอ่อายคํุาสงันายทะเบยีนใหข้ยาย
คุม้ครอง กรณี home / hotel / community isolation ออกไป

5 การ shock พจิารณาเฉพาะกรมธรรม ์โควดิ19 หรอืกรมธรรมส์ขุภาพทคีุม้ครองกรณี โควดิ shock กรมธรรมท์กุกรมธรรมท์สีามารถเรยีกรอ้งสนิไหมจากการตดิโรคโควดิ19ได ้

คําถามในสว่นของการทดสอบแบบยอ้นกลับ Reverse Stress Test

6 การทํา reverse stress test ใช ้business plan เป็นฐาน แลว้จงึ shock ทงั 4 ปัจจัยใชห่รอืไม่ ใช่

7 การทดสอบแบบยอ้นกลับหรอื reverse stress test ตอ้งมกีารจัดทํา waterfall หรอืไม่ ไมต่อ้งมกีารจัดทํา waterfall ในสว่นของ การทดสอบแบบยอ้นกลับหรอื reverse stress test

8 การทดสอบแบบยอ้นกลับ หากไดค้า่ CAR ทตํีากวา่ทกํีาหนดแลว้ ตอ้งมกีารทําแผน 
management action หรอืไม่

ไมต่อ้งมกีารทําแผน management action สําหรับการทดสอบแบบยอ้นกลับ

9 หากบรษัิทไมม่กีารรับประกนัภัยใดๆ ทใีหค้วามคุม้ครองภัยโรค Covid-19 ตอ้งดําเนนิการ 
shock Covid-19 หรอืไม่

ในกรณีท ีบรษัิทไมม่กีารรับประกนัภัยทใีหค้วามคุม้ครองโรค Covid-19 บรษัิทไมต่อ้ง
ดําเนนิการ shock Covid-19

10 หากบรษัิทไมม่กีารรับประกนัภัยใดๆ ทใีหค้วามคุม้ครองภัย Catastrophe/นําทว่ม ตอ้ง
ดําเนนิการ shock Catastrophe หรอืไม่

ในกรณีท ีบรษัิทไมม่กีารรับประกนัภัยทใีหค้วามคุม้ครอง Catastrophe/นําทว่ม บรษัิทไม่
ตอ้งดําเนนิการ shock Catastrophe

11 กรณีทบีรษัิทไมม่กีารประกนัภัยตอ่ สําหรับกรมธรรมท์ใีหค้วามคุม้ครองโรค Covid-19 หรอื 
Catastrophe บรษัิทตอ้ง shock Reinsuer default หรอืไม่

กรณีทบีรษัิทไมม่กีารประกนัภัยตอ่ สําหรับกรมธรรมท์ใีหค้วามคุม้ครองโรค Covid-19 หรอื 
Catastrophe บรษัิทตอ้งไมต่อ้งทําการ shock Reinsuer default

12 การ shock Reinsuer default นัน ตอ้งทําการ shock กบัคูส่ญัญาทกุประเภท หรอืเฉพาะที
รับประกนัภยัทเีกยีวขอ้ง

การ shock Reinsuer default นัน ใหทํ้าการ shock เฉพาะการรับประกนัภัยทเีกยีวขอ้ง เชน่ 
Covid-19 หรอื Catastrophe เทา่นัน

13 หาก CAR ตํากวา่ 100% ตังแตยั่ง ไม ่shock Reinsuer default  ยังจําเป็นตอ้ง shock 
Reinsuer default ตอ่อกีหรอืไม่

กรณีท ีCAR ตํากวา่ 100% ตังแตยั่ง ไม ่shock Reinsuer default  บรษัิทไมจํ่าเป็นตอ้ง shock
 Reinsuer default อกี

14 จําเป็นตอ้ง shock ใช ้Max sum insured ในการ shock หรอืไม ่หรอื shock ท ีCAR ตํากวา่ 
100% กพ็อ

ใหบ้รษัิททําการ shock โดยคอ่ยๆ เพมิระดับความรนุแรงจนทําใหบ้รษัิทม ีCAR<100% แต่
หากบรษัิท shock จนถงึระดับ Max sum insured แลว้ยังคงม ีCAR>100% ใหร้ายงานวา่ม ี
CAR เทา่ไร

15 การ shock จะใชส้มมตฐิานวา่มกีารจา่ยสนิไหมออกไป (paid) หรอืตังไวเ้ป็นคา่สนิไหม
ทดแทนคา้งจา่ย (outstanding)

ในการพจิารณาเรอืงดังกลา่ว ใหย้ดึตามระยะเวลาทบีรษัิทใชใ้นการดําเนนิการ โดยหาก
ปกตใิชเ้วลาสนัในการจา่ยคา่สนิไหมกอ็าจใชเ้ป็น paid แตถ่า้เป็น CAT ซงึปกตแิลว้จะใช ้
ระยะเวลาพอสมควรในการจา่ยกใ็หป้ระมาณสว่นท ีpaid ในปีนันๆ และปรมาณสว่นทเีหลอื
เป็น outstanding

คําถามในสว่นของการนําสง่ขอ้มลู

วธิกีารจัดทํา Reverse Stress Test: บรษัิทตอ้งทําการ shock ระดับการเปลยีนแปลงของปัจจัย (magnitude) อยา่งนอ้ย 2 ครัง ครังละ 1 ปัจจัยจนครบ 2 ปัจจัย (ไดแ้ก ่Covid-19, Catastrophe) จน
ทําใหบ้รษัิทมคีา่ CAR<100% หรอื shock จนถงึคา่ท ีคปภ. กําหนดไวข้องแตล่ะปัจจัย  โดยมลํีาดับการพจิารณาและทําการทดสอบดังนี

1) ใหบ้รษัิททําการ shock ปัจจัยเรอืง Covid-19 วา่บรษัิทจะเรมิม ีCAR<100% ณ ระดับ loss ratio ทเีทา่ไร  อยา่งไรกต็าม หากทําการ shock ปัจจัย Covid-19 จนคา่สนิไหมทดแทนมคีา่เทา่กบั
ทนุประกนัของทกุกรมธรรมท์ใีหค้วามคุม้ครอง Covid-19 แลว้ บรษัิทยังม ีCAR>100% อยู ่ใหบ้รษัิทรายงานวา่ ณ ระดับดังกลา่วบรษัิทม ีCAR เทา่ไร
2) กรณีทกีาร shock ในขอ้ 1) แลว้บรษัิทม ีCAR<100% บรษัิทไมต่อ้งทดสอบปัจจัย Reinsurer default ตอ่ อยา่งไรกต็าม หากบรษัิททําการ shock ตามขอ้ 1) แลว้บรษัิทยังคงม ีCAR>100% ให ้
บรษัิททําการ shock ปัจจัย Reinsurer default ตอ่จากฐานะทางการเงนิหลังจากการ shock ตามขอ้ 1) (ทําการทดสอบแบบ waterfall) และใหบ้รษัิทรายงานผลวา่ ตอ้งเกดิการ default ในระดับ
ใดถงึจะทําใหบ้รษัิทม ีCAR<100%  ทงันี หากทําการ shock ทงั 1) และ 2) แลว้และบรษัิทยังคงม ีCAR>100% อยู ่ใหร้ายงานวา่ ณ ระดัยดังกลา่วบรษัิทม ีCAR เทา่ไร

3) ใหบ้รษัิททําการ shock ปัจจัยเรอืง Catastrophe (โดยเรมิ shock ใหมต่งัแต ่base scenario ทยัีงไมม่กีาร shock ตามขอ้ 1) และ 2)) วา่บรษัิทจะเรมิม ีCAR<100% ณ ระดับ damage ratio ที
เทา่ไร  อยา่งไรกต็าม หากทําการ shock ปัจจัย Catastrophe จนคา่สนิไหมทดแทนมคีา่เทา่กบัทนุประกนัของทกุกรมธรรมท์ใีหค้วามคุม้ครอง Catastrophe แลว้ บรษัิทยังม ีCAR>100% อยู ่ให ้
บรษัิทรายงานวา่ ณ ระดับดังกลา่วบรษัิทม ีCAR เทา่ไร
4) กรณีทกีาร shock ในขอ้ 3) แลว้บรษัิทม ีCAR<100% บรษัิทไมต่อ้งทดสอบปัจจัย Reinsurer default ตอ่ อยา่งไรกต็าม หากบรษัิททําการ shock ตามขอ้ 3) แลว้บรษัิทยังคงม ีCAR>100% ให ้
บรษัิททําการ shock ปัจจัย Reinsurer default ตอ่จากฐานะทางการเงนิหลังจากการ shock ตามขอ้ 3) (ทําการทดสอบแบบ waterfall) และใหบ้รษัิทรายงานผลวา่ ตอ้งเกดิการ default ในระดับ
ใดถงึจะทําใหบ้รษัิทม ีCAR<100%  ทงันี หากทําการ shock ทงั 3) และ 4) แลว้และบรษัิทยังคงม ีCAR>100% อยู ่ใหร้ายงานวา่ ณ ระดับดังกลา่วบรษัิทม ีCAR เทา่ไร



Questions Answers
16 บรษัิทตอ้งนําสง่รายงานอะไรบา้ง ในรปูแบบใด และภายในเมอืใด บรษัิทตอ้งนําสง่รายงานทังหมด 3 รายงาน ไดแ้ก ่

(1) รายงานผล stress test ใหนํ้าสง่ในรปูแบบ soft file มาท ีins_stab@oic.or.th และนําสง่
ในรปูแบบ hard copy มาทสํีานักงาน คปภ. ภายในวันท ี31 พฤษภาคม 2565
(2) รายงานขอ้มลูกระแสเงนิสดของสนิทรัพยท์อีอ่นไหวตอ่อตัราดอกเบยี ในรปูแบบ soft 
file มาท ีins_stab@oic.or.th ภายในวันท ี30 มถินุายน 2565
(3) สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทในสว่นทแีสดงถงึการรับทราบ
ผลทดสอบสถานะของบรษัิทตาม (1) ในรปูแบบ soft file มาท ีins_stab@oic.or.th และ
นําสง่ในรปูแบบ hard copy มาทสํีานักงาน คปภ. ภายในวันท ี30 มถินุายน 2565

17 ในกรณีทบีรษัิทไมส่ามารถนําเสนอผล stress test ใหบ้อรด์บรษัิททราบและนําสง่หลักฐาน
การรับทราบผล Stress Test ของบอรด์บรษัิทไดภ้ายในกําหนดตอ้งทําอยา่งไร

ใหบ้รษัิททําหนังสอืชแีจงทไีมส่ามารถนําสง่รายงานไดต้ามกําหนดโดยตอ้งอธบิายถงึ
เหตผุลความจําเป็นและวันทคีาดวา่จะสามารถนําสง่รายงานใหสํ้านักงาน คปภ. ไดโ้ดยเร็ว
ทสีดุ


