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▪ กรอบการจัดท า Stress Test ปี 2565

▪ Timeline ของการจัดท า Stress Test ปี 2565



กรอบการจัดท า Stress Test ปี 2565

“ ส านักงาน คปภ. ก าหนดให้บริษัทประกันภัยจัดท าการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง
จ าลองที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า เพื่อประเมินความทนทานของระบบประกันภัย ใน 2 กรณี ”
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(1) Common risk scenarios

เป็นการทดสอบย้อนกลับแบบ sensitivity โดยส านักงาน คปภ. จะก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบ 
และให้บริษัทท าการทดสอบ (shock) ระดับของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตามที่ส านักงานฯ 
ก าหนดทีละปัจจัย จนถึงระดับที่ท าให้บริษัทมีเงินกองทุนต่ ากว่าระดับที่กฎหมายก าหนด (100%)

เป็นสถานการณ์ความเสี่ยงที่ใช้ร่วมกันระหว่าง ส านักงาน คปภ. ธปท. และ ก.ล.ต. 
เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อระบบการเงินบนพื้นฐานเดียวกัน

(2) Reverse Stress Test 
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คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทย (Baseline)

Geopolitics risk Pandemic/Endemic

(1) Common risk scenarios

▪ เศรษฐกิจโลก : ฟื้นตัวเป็นล าดับ แม้จะชะลอลงช่ัวคราวจากสถานการณ์รัสเซียและยูเครนท่ีปะทุขึ้น แต่สามารถเจรจาตกลงกันได้และไม่ขยายวงไปประเทศอื่นๆ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ปรับตัวขึ้นในระยะสั้น ก่อนทยอยลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 65 ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ท่ีผ่อนคลายลงท าให้แต่ละประเทศทยอยลดมาตรการควบคุมการระบาดลงสู่ภาวะปกติ 
ขณะที่ภาวะขาดแคลนวัตถดุิบ (supply disruption) ทยอยผ่อนคลายลงเป็นล าดับ

▪ นโยบายการเงิน : กลุ่ม DM ท่ีเศรษฐกิจฟื้นตัวไปก่อนหน้าทยอยใช้นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดขึ้นเพ่ือลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจพร้อมกับดูแลเงินเฟ้อ ขณะที่ EM แม้เศรษฐกิจจะ
ฟื้นตัวช้ากว่าแต่ยังปรับดีขึ้นเป็นล าดับ จึงมีการปรับขึ้นนโยบายการเงินในระยะถัดไป

▪ เศรษฐกิจไทย : ฟื้นตัวเป็นล าดับ โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึ้นจะกระทบเงินเฟ้อและค่าครองชีพท าให้การฟื้นตัวชะลอลงบ้างแต่ไม่ท าให้เศรษฐกิจหดตัว ขณะท่ีสถานการณ์ 
COVID-19 และมาตรการควบคุมการเดินทางทยอยผ่อนคลายทั้งในและต่างประเทศ ท าให้สามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างประเทศเป็นจานวนมากตั้งแต่ครึ่งปีหลงัของปี 65 เป็นต้นไป 
เศรษฐกิจไทยจึงขยายตัวเต็มที่และเร่งขึ้นในปี 66 ท่ีเคร่ืองยนต์การใช้จ่ายในประเทศและท่องเท่ียวฟื้นตัวเต็มท่ี

สถานการณ์รัสเซียและยูเครนเจรจากันได้และสงครามจบใน H1 65 แต่
ผลต่อเศรษฐกิจยังกระทบยืดเยื้อไปอีกระยะ

มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน มี.ค เม.ย. 65 กระทบ sentiment และประชาชนท า 
self lockdown บ้าง แต่ไม่มีการยกระดับมาตรการคุมการระบาด



(1) Common risk scenarios - สถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

• ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยืดเยื้อไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ กระแสการแบ่งฝ่าย 
(decoupling) ชัดเจนขึ้น มีการแบ่งขั้วอ านาจโลกออกเป็นสองฝ่ายชัดเจน โดยรัสเซียถูกโดดเดี่ยว
และการคว่ าบาตรขยายวงไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่รัสเซียพึ่งพา ครอบคลุมทั้งการค้ารวมพลังงาน 
ระบบช าระเงินและการเคลื่อนย้ายทุนส ารองระหว่างประเทศ

• เกิด supply shortage รุนแรงท าให้ราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มข้ึน
มากทั่วโลก และใช้ระยะเวลานานกว่าจะคลี่คลาย

• เศรษฐกิจโลกชะลอลง และฟ้ืนตัวได้ช้า โดยเฉพาะกลุ่ม Euro Area ที่ได้รับผลรุนแรง
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• สถานการณร์ัสเซียและยูเครน ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดปี มีการใช้มาตรการ sanction ที่
เข้มข้นข้ึน รัสเซียงดขายพลังงานทั้งหมดให้กับ Euro area จนเกิดวิกฤตพลังงานส่งผล
กระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์รุนแรง ท าให้ทุกฝ่ายต้องหันมาเจรจากันก่อนสถานการณ์
คลี่คลายลงในปีถัดไป

• เริ่มมีการลดมาตรการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจเรื่อยๆ หลังจากการเจรจา

สถานการณ์ Adverse 

สถานการณ์ Sluggish

สถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ มีทั้งหมด 2 สถานการณ์

• เกิดไวรัสสายพันธุ์ผสม สายพันธุ์ใหม่ที่รวดเร็วและเกิดขึ้นเรื่อย ๆ 
และไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ทันกับการกลายพันธุ์ เป็นสายพนัธ์ใหม่
ทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดการเจ็บป่วยทีรุ่นแรงแตส่ามารถแพร่กระจายไดง้า่ย 
คลา้ยคลงึกบัสายพนัธ์โอมิครอนในปัจจุบนั

• ไม่มีการ lockdown แต่ผลกระทบต่อ sentiment รุนแรง ภาคการ
ท่องเที่ยวของโลกซึมยาวเนื่องจากคนไม่กล้าออกไปท่องเที่ยว 
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยฟ้ืนตัวช้า

• เกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ กลายพันธุ์ ท าให้เกิดการระบาดใหญ่ และ
เป็นสายพันธ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าปัจจุบันและ
ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงจนต้องมีมาตรการคุมการระบาด
เข้มงวดหลายประเทศรวมถึงไทย

• วัคซีนใช้เวลาครึ่งปีในการคิดค้นและปรับสูตรใหม่ ประเทศพัฒนา
แล้ว (DM) เริ่มฉีดครึ่งหลังปี 65 ประเทศก าลังพัฒนา (EM) เริ่ม
ฉีดปี 66

• เริ่มเห็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยในปี 66

Geopolitics risk Pandemic/Endemic
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(1) Common risk scenarios - สถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

สถานการณ์ Adverse สถานการณ์ Sluggish

• เศรษฐกิจโลก : ชะลอลงรุนแรงจาก supply shock สินค้าและวัตถุดิบ จากสถานการณ์รสัเซีย-ยเูครน ส่งผลให้ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์สูงขึ้นมาก รวมถึงการใช้มาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 อย่างเข้มงวดทั่วโลก เนื่องจากไวรัสที่กลายพันธ์ุ
กระจายได้ง่ายขึ้น วัคซีนมี efficacy ลดลงอย่างมาก และเกิดการระบาดวงกว้างในจีน แต่กระบวนการคิดค้นและผลิตวัคซีนท่ี
รวดเร็วท าให้ DM ฟื้นตัวได้เร็วกว่า และ EM จะฟื้นตัวได้ในปี 66 เป็นต้นไป

• นโยบายการเงิน : ภาวะ supply shock ที่ยืดเยื้อ พร้อมกับภาวะที่อุปสงค์ในตลาดโลกยังขยายตัวจากผลของการด าเนิน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของกลุ่ม DM ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นท่ัวโลก โดยกลุ่ม DM ที่เศรษฐกิจฟ้ืนตัวไปก่อนหน้า
แล้วสามารถใช้นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดขึ้นเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจพร้อมกับดแูลเงินเฟ้อ ขณะที่ EM หลาย
ประเทศเศรษฐกิจยังไมฟ่ื้นตัวและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกระลอกจึงปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้จ ากัด ส่งผลให้การ
ด าเนินนโยบายการเงินระหว่าง DM และ EM แตกต่างกันมากและท าให้ตลาดการเงินโลกผันผวน

• เศรษฐกิจไทย : ได้รับผลกระทบผ่าน (i) การส่งออกท่ีหดตัวตามเศรษฐกิจโลก (ii) การท่องเที่ยวท่ีฟ้ืนตัวล่าช้าออกไป 1 ปี (iii) 
การบริโภคภาคเอกชนการลงทุนและการจา้งงานท่ีถูกกระทบจากมาตรการ lockdown ในวงกว้าง (สีแดงหลายจังหวัด) (iv) 
อัตราเงินเฟ้อที่สูงข้ึนมากซึ่งกระทบความเชื่อมั่นและก าลังซื้อของผู้บรโิภคและ (v) การผลิตในบางอุตสาหกรรมที่หยดุชะงัก
เนื่องจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบท่ีรุนแรง
o ภาคการคลังมีข้อจ ากัดเนื่องจากติดเพดานหนี้สาธารณะ ท าให้กระตุ้นเพิ่มได้ไมม่าก ประกอบกับรายได้จดัเก็บลดลง

มากตามภาวะเศรษฐกิจ
o ความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนเปราะบางและธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ด้อยลง ตามค่าครองชีพและ

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก

• เศรษฐกิจโลก : ชะลอลง จาก supply shock สินค้าและวัตถุดิบ จากสถานการณ์รสัเซีย-ยเูครน ส่งผลให้ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นรุนแรงและทรงตัวอยู่ในระดับสูง อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นมากทั่วโลก และใช้ระยะเวลานานกว่า
จะคลี่คลาย หลายประเทศเร่งปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจเพื่อรองรับความขัดแยง้ระหว่างประเทศท่ียืดเยื้อ โดยการลด
การพ่ึงพาสินค้าน าเข้าลง และเพ่ิมงบประมาณทางการทหารและป้องกันประเทศ ท าให้แนวโน้มการค้าโลกลดลงใน
ระยะยาว และถูกกระทบเพิ่มเติมจากการที่ผู้คนลดการเดินทางระหว่างประเทศเหลือเท่าที่จ าเป็น แต่ประเทศ EM 
และเอเชียถูกกระทบเยอะกว่าตามสัดส่วนการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยว และท าให้ภาคการท่องเที่ยวของโลกฟ้ืนตัวช้า

• นโยบายการเงิน : ภาวะ supply shock ที่รุนแรง ประกอบกับเศรษฐกิจหลายประเทศชะลอตัว ส่งผลให้การด าเนิน
นโยบายการเงินระหว่าง DM และ EM ยิ่งแตกต่างกันมาก โดยฝั่ง EM ยังไม่สามารถข้ึนอัตราดอกเบี้ยได้มากเนื่องจาก
เศรษฐกิจชะลอลงมากตามการพึ่งพาการค้าโลกและการท่องเที่ยว ท าให้เห็นภาพท่ียิ่ง divergent และเกิดความผัน
ผวนสูงในตลาดการเงิน

• เศรษฐกิจไทย : ได้รับผลกระทบรนุแรงผ่าน (i) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวได้น้อยมากอีกหลายปี (ii) แนวโน้มการ
ส่งออกสินค้าที่ชะลอลงในระยะยาว (iii) อัตราเงินเฟ้อที่สูงข้ึนมากซึ่งกระทบความเชื่อมั่นและก าลังซื้อของผู้บรโิภค 
และ (iv) การผลิตในบางอุตสาหกรรมที่อาจหยุดชะงักเนื่องจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
o ภาระหนี้สูง (debt overhang) เนื่องจากการจ้างงานและรายได้ครวัเรือนไม่ฟื้นตัว
o รายได้จัดเก็บลดลงมากตามภาวะเศรษฐกจิภาคการคลังต้องหมุนเงินมากระตุน้และเยยีวยา ขาดการลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะยกระดับศักยภาพในระยะยาว
o ความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนเปราะบางและธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ด้อยลง ตามค่าครองชีพ

และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก
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(1) Common risk scenarios - ปัจจัยและค่าพารามิเตอร์

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน

ทดสอบ 2 ด้าน

o ด้านความมั่นคง (Solvency)
o ด้านสภาพคล่อง (Liquidity)

*เป็นตัวเลขประมาณการของสถานการณฐ์าน (Baseline) จาก ธปท. 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการท าการทดสอบ

**บริษัทสามารถพิจารณาก าหนด Growth เองได้ โดยให้อธิบายเหตุผลพร้อมข้อมูลสนับสนุน (sheet แบบฟอร์มที่ “14 หมายเหตุ”) 

Adverse Sluggish

ปี 2565 ปี 2565

อัตราการเติบโตของ GDP (%YoY) -2.3% 1.0%

Premium Growth (%YoY)** -5.5% 2.5%

ปัจจัย/ค่าพารามิเตอร์

Baseline* Adverse Sluggish

3.2% -2.3% 1.0%

4.9% 6.8% 6.5%

3M 0.5% 0.5% 0.5%

6M 0.5% 0.5% 0.5%

1Y 0.6% 0.7% 0.6%

5Y 2.0% 2.8% 2.5%

10Y 2.7% 4.0% 3.8%

4. Spread ของหุ้นกู้ (bps) A group 70            120              85

Below A 250            350            300

4.2% -17.6% -11.7%

3.0% 0.0% 2.0%

ปัจจยั/ค่าพารามิเตอร์

1. อัตราการเติบโตของ GDP (%YoY)

2. อัตราเงินเฟ้อ (%YoY)

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการเงิน

3. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไมม่ดีอกเบ้ีย และตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 

(%per annum)

5. ราคาตราสารทุน (%YoY)

6. ราคาอสังหาริมทรัพย์ (%YoY)
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(1) Common risk scenarios - ปัจจัยและค่าพารามิเตอร์

ปัจจัยด้านประกันภัย

ส านักงานฯ ก าหนดจ านวนผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 
และให้บริษัทก าหนดปัจจัย/สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือใช้ในการทดสอบ เช่น loss ratio

ทดสอบ 2 ด้าน

o ด้านความม่ันคง (Solvency)
o ด้านสภาพคล่อง (Liquidity)

Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

Adverse scenario Cumulative Infection Rate 3.49% 4.13% 5.18% 7.18% 9.88% 12.32% 14.55% 16.41% 17.83% 18.91% 19.64% 20.11%

Cumulative Infection Case 2,440,542 2,891,927 3,628,347 5,028,664 6,917,070 8,626,035 10,184,879 11,484,110 12,477,202 13,238,263 13,744,788 14,072,803

New Cases 217,107 451,385 736,420 1,400,317 1,888,406 1,708,965 1,558,844 1,299,231 993,092 761,061 506,525 328,015

Sluggish scenario Cumulative Infection Rate 3.49% 4.13% 5.18% 6.56% 8.03% 9.30% 10.46% 11.49% 12.41% 13.33% 14.22% 15.20%

Cumulative Infection Case 2,440,542 2,891,927 3,628,347 4,594,623 5,620,839 6,512,082 7,322,243 8,044,004 8,689,554 9,332,084 9,956,683 10,639,366

New Cases 217,107 451,385 736,420 966,276 1,026,216 891,243 810,161 721,761 645,550 642,530 624,599 682,683

Scenario
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(1) Common risk scenarios - วิธกีารและข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 



(2) Reverse Stress Test - ปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบ

10

New

ปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบ Cap ที่ระดับสูงสุด

➢ Covid-19 
1) Covid-19
2) Covid-19 + Reinsurer Default

➢ Catastrophe
1) Catastrophe
2) Catastrophe + Reinsurer Default

1) ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดเท่ากับความคุ้มครองสูงสุดตามที่ระบุในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย

2) ไม่สามารถเรียกสินไหมทดแทนได้จากการเอาประกันภัยต่อ

1) เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss)
2) ไม่สามารถเรียกสินไหมทดแทนได้จากการเอาประกันภัยต่อ

ส านักงานฯ ก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบ
และให้บริษัทท าการทดสอบ (shock) ระดับของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทีละปัจจัย

จนถึงระดับที่ท าให้บริษัทมีเงินกองทุนต่ ากว่าระดับที่กฎหมายก าหนด (100%) หรือจนถึงระดับสูงสุดของแต่ละปัจจัย



(2) Reverse Stress Test - วิธีการทดสอบ

11

End of 

Q3/2564

บริษัทรายงานงบการเงินและ
ฐานะเงินกองทุน 
ณ สิ้นปี 2565

บริษัทรายงานงบการเงินและ
ฐานะเงินกองทุน 
ณ สิ้นปี 2564

Business plan for 2565Business plan

End of 2564/

Beginning of 2565

(Base scenario 0)

End of 2565

(Base scenario 1)

(Optional)

Reverse

Shocks

บริษัทรายงานงบการเงินและฐานะเงินกองทุน ณ สิ้นปี 2565 หลังจาก 
shock

New



(2) Reverse Stress Test - Template

12

New

ตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อมูลเงินกองทุน (sheet 4.เงินกองทุน) 

Template ที่มีการปรับปรุง (sheet 4.เงินกองทุน 5.งบแสดงฐานะการเงิน 6.งบก าไรขาดทุน) โดยจะมีการเพ่ิมคอลัมน์ส าหรับ Reverse Scenarios ท้ังหมด 4 คอลัมน์ ได้แก่ 
1. Covid-19
2. Covid-19 + Reinsurer Default
3. Catastrophe
4 . Catastrophe + Reinsurer Default

Covid-19 Covid-19 + RI Default Catastrophe Catastrophe + RI Default

Without 

management action

With management 

action (if any)

Without 

management action

With management 

action (if any)

Without management 

action

Without management 

action

Without management 

action

Without management 

action

End of Year 0/ 

Beginning of Year 1

(as of 4 Jan 22 = as 

of 30 Dec 21)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

End of Year 1

(as of 30 Dec 22)

CET1  

Additional Tier 1

Tier 2

เงินกองทุนท่ีมีท้ังหมด (TCA)

Reverse scenariosCommon risk scenarios

Sluggish scenario

รายการ

Current

as at 30 

Sep 21

Base projection
Adverse scenario



(2) Reverse Stress Test - Template
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New

Template ที่มีการเพิ่มเติม (sheet 13.Reverse Stress Test) โดยจะให้กรอกผลกระทบและข้อมูลปัจจัย/สมมติฐานท่ีใช้ในการทดสอบ

1. Covid-19 

Risk factors ค่า shock ท่ีท าให้ CAR ต่ ากว่า 100%**

1) Covid-19

2) Covid-19 + Reinsurer Default

3) Catastrophe

4) Catastrophe + Reinsurer Default

2. Covid-19 + Reinsurer Default

3. การเกิดความเสียหายจากมหันตภัย (Catastrophe : Flood , Earthquake , etc.)

4. การเกิดความเสียหายจากมหันตภัย (Catastrophe : Flood , Earthquake , etc.)  + Reinsurer Default

ให้อธิบายถึงผลกระทบจากการ shock พอร์ตการรับประกันภัยทีม่คีวามคุ้มครองจากการติดเชื้อโควิด-19 และ

ปัจจัย/สมมติฐานทีใ่ช้ในการทดสอบ

ให้อธิบายถึงผลกระทบจากการ shock พอร์ตการรับประกันภัยทีม่คีวามคุ้มครองจากการติดเชื้อโควิด-19 และ

ไมส่ามารถเรียกสินไหมทดแทนได้จากการเอาประกันภัยต่อ รวมถึงปัจจัย/สมมติฐานทีใ่ช้ในการทดสอบ

ให้อธิบายถึงผลกระทบจากการ shock พอร์ตการรับประกันภัยทีม่คีวามคุ้มครองจากมหันตภัย และปัจจัย/

สมมติฐานทีใ่ช้ในการทดสอบ

ให้อธิบายถึงผลกระทบจากการ shock พอร์ตการรับประกันภัยทีม่คีวามคุ้มครองจากมหันตภัย และไมส่ามารถ

เรียกสินไหมทดแทนได้จากการเอาประกันภัยต่อ รวมถึงปัจจัย/สมมติฐานทีใ่ช้ในการทดสอบ

Remark ** กรณีทีใ่ช้ค่า Cap แล้วค่า CAR ยังไมต่่่ากว่า 100% ให้กรอกค่าต่่าสุดหรือสูงสุด

ตามทีส่่านักงาน คปภ. ก่าหนด



Timeline ของการจัดท า Stress Test ปี 2565

สิงหาคม – กันยายน 
2565

ชี้แจงผล Stress 
test ประจ าปี 2565

พฤษภาคม
2565

มิถุนายน
2565

น าส่งรายงาน
การทดสอบ
Stress Test

มิถุนายน
2565

ชี้แจงกรอบ Stress test 
ประจ าปี 2565

น าส่งข้อมูลกระแส
เงินสดของสินทรัพย์
และหนี้สินที่อ่อนไหว

ต่ออัตราดอกเบี้ย 

น าส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

กุมภาพันธ์ - มีนาคม
2565

จัดท าสถานการณ์ ปัจจัย และ
พารามิเตอรท์ี่ใช่ในการทดสอบ ร่วมกับ 

TLAA, TGIA, SOAT, BOT&SEC

เมษายน 
2565

ก าหนดให้จัดท า Stress test 
ประจ าปี 2565

เมษายน 
2565

14
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Q&A
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดท า Stress Test กรุณาติดต่อที่ E-mail: ins_stab@oic.or.th หรือติดต่อ
คุณณัฐยา นราเขมอนันต์ E-mail: nattayan@oic.or.th
คุณธนิน พิริยะพฤนท์ E-mail: taninp@oic.or.th
คุณวรรณ วัชรานาถ E-mail: wanv@oic.or.th
คุณปิยนุช ศรีระพงษ์ E-mail: piyanuts@oic.or.th
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