หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน
18 กรกฎาคม 2560

หัวข้อ

1

การชี้แจงประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (5 ฉบับ)

2

การรับฟังความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์
(1) การลงทุนในสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ
(2) การคานวณเงินกองทุนกรณีบริษัทประกันภัยในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินลงทุนในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุน (Double gearing)

3

การชี้แจงการรายงานข้อมูล
2

1. การชี้แจงประกาศ ธปท. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (5 ฉบับ)

หัวข้อ
การปรับปรุงประกาศ 5 ฉบับ
1

ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ประกาศครอบ)

2

ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

3

ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

4

ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

5

ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทารายงานและการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

4

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
การส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของ
SMEs และ FinTech

• SMEs และ FinTech ต้องการการสนับสนุนทั้งทางด้านความรู้และเงินทุน
• สง. ต้องการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีจาก FinTech เพื่อพัฒนาบริการทาง
การเงิน
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ขยายรูปแบบการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน เพิ่มเติม
จากที่เคยอนุญาตในรูปแบบ Venture Capital (VC) ให้สามารถทาได้ใน
รูปแบบทรัสต์ (Private Equity trust) ด้วย

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุน
(Venture Capital)

พ.ร.บ. ธุรกิจ สง. ม.48(1) แก้ไขเพิ่มเติมให้ สง. สามารถให้สินเชื่อแก่กรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิมก่อนดารง
ตาแหน่ง หรือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เดิม ได้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ให้สินเชื่อกรรมการฯ สาหรับ
บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation

หลักเกณฑ์ในระดับ Solo basis มีการเปลี่ยนแปลง เช่น IT Outsource, การ
ดารงเงินกองทุนของ บง. และ บค., ผู้สอบบัญชี รวมถึงมีธุรกิจทางการเงิน
รูปแบบใหม่ (Nano-finance)

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

การเติบโตของ
กองทุนรวม

กองทุนรวมมีบทบาทสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จัดการของ บลจ. ที่เป็นบริษัทลูกของ ธพ. ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องต่อกลุ่มฯ สูงขึ้น

ย้าความสาคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทลูกในกลุ่มฯ

การจากัดขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งเงินรายอื่นนอกกลุ่มฯ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ สง. และกลุ่มฯ ในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

ขยายขอบเขตการให้บริการ
ของธุรกิจขนส่งเงินในกลุ่มฯ

การเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์

5

โครงสร้างประกาศหลังปรับปรุง

โครงสร้างประกาศที่ยกเลิก

โครงสร้างประกาศ ธปท.
สนส. 6/2553
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
กรอบหลักการการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ส่วนที่ 1: คาจากัดความ
ส่วนที่ 2: โครงสร้างกลุ่มฯ / หน้าที่และการลงทุนของ
บริษัทแม่ / ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทลูก
ส่วนที่ 3: การกากับดูแลเงินกองทุนและความเสี่ยง
ต่าง ๆ
ส่วนที่ 4: การจัดทารายงานและการตรวจสอบ

สนส. 19/2555
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (ฉบับที่ 2)

สนส. 8/2556
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (ฉบับที่ 3)

แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การดารงเงินกองทุนกลุ่มฯ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ Basel III
• การใช้วิธี threshold deduction แทนวิธี
total deduction สาหรับเงินลงทุนในบริษทั ที่
ไม่ได้นามาจัดทางบการเงินรวม
• การคานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(Non-controlling interest: NCI) ที่นับเป็น
เงินกองทุนของกลุ่มฯ แทนการใช้ MI ที่นับเป็น
เป็นเงินกองทุนได้ทั้งจานวน

ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจการให้บริการ
ศูนย์ฝึกอบรมของบริษทั ในกลุ่มฯ ให้สามารถ
ให้บริการแก่บคุ คลทั่วไปได้ โดยแก้ไขนิยาม
ของธุรกิจสนับสนุน

ฉบับที่ 1 กรอบหลักเกณฑ์ของการกากับดูแลกลุ่มฯ (ประกาศครอบ)
เหตุผลในการกากับดูแล หลักการของการกากับดูแล และหลักเกณฑ์การกากับดูแลในภาพรวม

•
•

•
•

ฉบับที่ 2
โครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
โครงสร้างกลุ่มฯ
ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษทั
ในกลุ่มฯ
หน้าที่และการลงทุนของบริษัทแม่
การขออนุญาตจัดตั้ง / เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกลุ่มฯ

•
•
•
•

ฉบับที่ 3
การกากับดูแลเงินกองทุน
หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
การจัดทางบการเงินรวม
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
การกากับดูแลความเสี่ยง
การจัดทารายงานและการตรวจสอบ
• หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง • หลักเกณฑ์การจัดทาและ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณ
จัดส่งแบบรายงาน
และและเชิงคุณภาพ
• การตรวจสอบกลุ่มฯ
• การเปิดเผยข้อมูลระหว่าง
บริษัทในกลุ่มฯ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป
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ประกาศฉบับที่ 1
สนส. 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1

ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สาระสาคัญของประกาศ
(1) เหตุผลในการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2) หลักการที่สาคัญในการกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(3) ภาพรวมของหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

8

ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1
(1) เหตุผลในการกากับดูแลกลุ่มฯ
banking

Insurance

securities

อาจกระทบความเสี่ยง
และความเชื่อมั่น

Banking
Group

etc.

ผู้ฝากเงิน

ระบบเศรษฐกิจ

support

ดาเนินธุรกิจในขอบเขตที่เหมาะสมและมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

- ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
- สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(2) หลักการที่สาคัญในการกาหนดหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกลุ่มฯ
1) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกากับดูแล สง. ในระดับ Solo basis
2) ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่มฯ
3) กรณีที่บริษัทในกลุ่มฯ มีหน่วยงานกากับดูแลอื่นกากับดูแล
เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้กากับดูแลนั้น
รวมถึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
เช่น กฎหมายและหลักเกณฑ์ ปปง.

(3) ภาพรวมของหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มฯ
1) สนส. 6/2560 : การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
2) สนส. 7/2560 : การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ
3) สนส. 8/2560 : การกากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มฯ
4) สนส. 9/2560 : การจัดทารายงานและการตรวจสอบกลุ่มฯ
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ประกาศฉบับที่ 2

สนส. 6/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและ
ขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

2

หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สาระสาคัญของประกาศ

(1) โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(2) ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(3) หน้าที่ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(4) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง
(5) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแม่
(6) กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามลักษณะการกากับดูแล
(7) การกากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(8) การขออนุญาตจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
11

2

หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(1) โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตัวอย่างกลุ่มฯ ที่ สง. ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทแม่ (Domestic Financial Institution)

ต่างประเทศ

สาขา

บริษัทลูก

ประเทศไทย

สง.

การเงิน

สนับสนุน

บล.

ประกัน

บริษัทลูก

บริษัทลูก

บริษัทลูก

บริษัทลูก

บ. การเงินที่ไม่มีอานาจควบคุม

ธุรกิจอื่น

ปรับโครงสร้างหนี้
12

หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

2
(1) โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ตัวอย่างกลุ่มฯ ที่มี สง. แม่ที่จดทะเบียนในประเทศไทย แต่เป็นลูกของ สง. ในต่างประเทศ
(Hybrid Financial Institution หรือ Subsidiary)

ต่างประเทศ

บริษัทลูก

ประเทศไทย

สง.ต่างประเทศ

บริษัทลูก

บริษัทลูก

บริษัทลูก

สง.

การเงิน

สนับสนุน

บล.

ประกัน

บริษัทลูก

บริษัทลูก

บริษัทลูก

บริษัทลูก

บ. การเงินที่ไม่มีอานาจควบคุม

ธุรกิจอื่น

ปรับโครงสร้างหนี้
13

หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

2
(1) โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ตัวอย่างกลุ่มฯ ที่มี Holding Company ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทแม่
ผู้ถือหุ้น

ต่างประเทศ
ประเทศไทย

บริษัทโฮลดิ้ง
สง.

การเงิน

สนับสนุน

บ. การเงินที่ไม่มีอานาจควบคุม

สนับสนุน

การเงิน
บล.
ธุรกิจอื่น

ธุรกิจอื่น

ประกัน
ปรับโครงสร้างหนี้
14

2

หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2) ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจทางการเงิน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในกลุ่ม
ของตนเอง
ธุรกิจการให้เช่าซื้อ
ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง
ธุรกิจแฟ็กเตอริง
ธุรกิจบัตรเครดิต
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ

14) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การ
กากับ (Nano-finance)
15) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
16) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
17) ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
18) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์
19) ธุรกิจเกี่ยวกับการชาระเงินและ
การโอนเงิน
20) ธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม
21) ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC)
22) ธุรกิจเป็นทรัสตี
23) ธุรกิจ FinTech ที่มีลักษณะ
เป็นธุรกิจทางการเงิน
24) ธุรกิจอื่นที่ ธปท. ประกาศ
เพิ่มเติม

1)

ให้บริการงานด้านปฏิบัติการซึ่งบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
จะต้องปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจปกติ หรืองานที่เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินโดยตรง
ให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มฯ เดียวกันหรือบุคคลอื่น ได้แก่ สง.อื่น /
บริษัทในกลุ่มฯ อื่น / ธปท. / SFI / หน่วยงานราชการ แต่จะ
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปไม่ได้
ยกเว้น (1) ธุรกิจวิจัยข้อมูล (2) ธุรกิจกฎหมาย (3) ธุรกิจประเมิน
ราคาสินทรัพย์ (4) ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งรวมถึง IT
infrastructure เช่น cloud computing / blockchain)
(5) ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม และ (6) ธุรกิจการให้บริการขนส่งเงิน
(เฉพาะกรณี BCP เท่านั้น)
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปได้ แต่รายได้ส่วนใหญ่ต้องมาจากบริษัทในกลุ่มฯ
และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลทั่วไป ยกเว้นกรณีธุรกิจการให้บริการขนส่งเงิน

2)

ธุรกิจ FinTech ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจหรือเป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้ามีข้อมูลทางการเงินที่จะ
ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อของ สง.
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2) ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology : FinTech)
หมายถึง ธุรกิจที่มีการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจที่เป็น
การสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน

FinTech ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจทางการเงิน
1. เป็นการให้บริการที่ก่อให้เกิดการทาธุรกรรมทางการเงิน เช่น funding portal
2. เป็นการให้บริการการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
หลักทรัพย์ หรือประกันภัย รวมถึงการให้บริการข้อมูล การให้คาแนะนา และ
การเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
FinTech ที่มีลักษณะตามที่กาหนดที่มีกฎหมายเฉพาะหรือมีหลักเกณฑ์ที่
กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
เฉพาะดังกล่าวด้วย เช่น equity crowdfunding

FinTech ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจสนับสนุน
1. เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดาเนิน
ธุรกิจและการจัดการข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การให้
บริการ application ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านบัญชีหรือภาษี
2. เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้า
มีข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอต่อการเข้าถึงสินเชื่อของ สง. เช่น การให้บริการ
เครื่องมือหรือผู้ช่วยทางธุรกิจ (Business tools)
ต้องไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อนโยบายของ ธปท. (เช่น cryptocurrency) หรือไม่เป็นธุรกิจ real sector ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินหรือสนับสนุน
16
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(2) ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC)
หลักเกณฑ์
การร่วมลงทุน

ร่วมลงทุนผ่าน บ.ลูก VC : ประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สง.

ร่วมลงทุนผ่าน PE Trust : ประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน

บ.ลูก VC / PE Trust

(1)

ประเภทธุรกิจ

SMEs

> 50% ทางบการเงินรวม
มีอานาจควบคุม < 50% รวมคานวณ Threshold deduction
< 10 ปี

(4)

(2)

(3)

FinTech

PE Trust

VC อื่น /PE อื่น

FinTech

FinTech

จัดทาแบบรายงานการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน ณ สิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

กรณีร่วมลงทุนใน
กิจการใดเกิน 10 ปี

• ต้องลดการถือหุ้น/ ลงทุน  ลดการถือหุ้นใน บ.ลูก VC เหลือไม่เกิน 10% ของหุ้น VC นั้น หรือ
 ลดการถือใบทรัสต์เหลือไม่เกิน 10% ของใบทรัสต์ของ PE trust นั้น

• หากลดการถือหุ้นใน VC / ใบทรัสต์ไม่ได้ ให้กลุ่มฯ ดารงเงินกองทุน โดยคิด RW สูงสุดตาม Basel III เฉพาะเงินลงทุนส่วนที่ร่วม
ลงทุนใน SMEs / FinTech / VC อื่นหรือ PE อื่น เกินกว่า 10 ปีเท่านั้น
• หากไม่สามารถดาเนินการได้ทั้ง 2 กรณีข้างต้น ให้ขออนุญาตต่อ ธปท. เพื่อพิจารณาผ่อนผัน
หมายเหตุ: ประกาศ ก.ล.ต. กาหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 2) [กร. 7/2557 ลว 16 มิ.ย. 57] อนุญาตให้ก่อตั้งทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนได้
(private equity trust)
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธพ. A

เอกสารแนบ 3/6
ตัวอย่างรายงานการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน

A-VCF

ชื่อสถาบันการเงิน / บริษัทแม่: …………………… ธพ. A ……………….…………..ข้อมูล ณ วันที่: ................ 31 ธันวาคม 2558 .................

SME ก

Fin Tech 1

ตารางที่ 1 : รายงานการลงทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
(1)
ชื่อผู้ลงทุน

(2)
ชื่อกิจการทีบ่ ริษัท
ที่ประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเข้าลงทุน

(3)
ประเภท
อุตสาหกรรม
ตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
(ISIC-BOT)

(4)
ลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจ

A-Venture
capital fund

SME ก

C110430

A-Venture
capital fund

FinTech 1

J620900

ผลิตและ
จาหน่าย
เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ
ให้บริการ
platform เพื่อ
การชาระเงิน

(ชื่อบริษัทลูก
ทีป่ ระกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุน)

(5)
(6)
(7)
วันที่เข้าร่วม
ระยะเวลา
จานวนเงินลงทุน
ลงทุนครั้งแรก การร่วมลงทุนนับแต่ (จานวนหุ้นที่ลงทุน
(วัน / เดือน / ปี) วันทีเ่ ข้าร่วมลงทุน
× ราคาหุ้น ณ
จนถึงปัจจุบัน
วันลงทุน)
(ปี / เดือน / วัน)
(บาท)

(8)
สัดส่วนการ
ถือหุ้นในกิจการ
(%)

(9)
แนวทางการถอนตัว

15/07/2558

5 เดือน 15 วัน

6,000,000
(600,000 หุ้น
× 10 บาท)

50%

จดทะเบียนในตลาด
MAI

31/07/2558

5 เดือน

4,500,000
(300,000 หุ้น
× 15 บาท)

45%

ขายหุ้นคืนผู้ถือหุ้นเดิม

หมายเหตุ ตัวอย่าง ISIC-BOT เช่น C110430 การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม, J620900 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
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เอกสารแนบ 3/6

หลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ตัวอย่างรายงานการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ธพ. A
A-VCF

ชื่อสถาบันการเงิน / บริษัทแม่: …………………… ธพ. A …………………..ข้อมูล ณ วันที่: ................ 31 ธันวาคม 2558 .................
ตารางที่ 2 : รายงานการลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนอื่นที่ไม่ใช่บริษัทลูกในกลุ่มฯ PE Trust หรือ PE ในรูปแบบอื่น
ที่มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ FinTech
(1)
ชื่อผู้ลงทุน
(ชื่อบริษัทลูกที่
ประกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุน)

A-Venture
capital fund

PE - Y
SME ก

PE - Z

SME ข
SME ค

FinTech ก

(2)
ชื่อ VC อื่น /
PE อื่น / PE
Trust

(3)
ประเทศที่ (2)
จดทะเบียน
จัดตั้ง

(4)
จานวนเงินลงทุนใน (2)
(จานวนหุ้นที่ลงทุน ×
ราคาหุ้น ณ วันลงทุน)
(บาท)

(5)
สัดส่วน
การลงทุน
ใน (2)
(%)

(6)
วันที่เข้า
ร่วมลงทุน
ครั้งแรก
(วัน/เดือน/
ปี)

(7)
ระยะเวลาการ
ลงทุนใน (2)
นับแต่วันที่เข้า
ร่วมลงทุนจนถึง
ปัจจุบัน
(ปี/เดือน/วัน)

(8)
จานวนกิจการ
ทั้งหมดที่ (2)
ร่วมลงทุน
(แห่ง)

(9)
มูลค่าของกิจการ
ทั้งหมดที่ (2) ร่วม
ลงทุน
(บาท)

(10)
จานวนกิจการ
FinTech ที่ (2)
ร่วมลงทุน
(แห่ง)

(11)
มูลค่าของกิจการ
FinTech ทั้งหมดที่
(2) ร่วมลงทุน
(บาท)

กิจการเงินร่วม
ลงทุน Z
(PE Trust)

ไทย

3,000,000

30%

15/06/2558

6 เดือน 15 วัน

2

1,500,000

1

1,000,000

จานวนเงินที่ A-VCF
ลงทุนใน PE-Z
ณ วันที่ลงทุน

จานวนเงินที่ PE-Z
ลงทุนใน SME ค และ
FinTech ก
ณ วันที่รายงานข้อมูล

จานวนเงินที่ PE-Z
ลงทุนใน FinTech ก
ณ วันที่รายงานข้อมูล
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(2) ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

Limit การลงทุน
(1) ให้ลงทุนในธุรกิจ FinTech ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของ สง.
(2) ให้นบั เงินลงทุนใน VC/PE อื่นที่ร่วมลงทุนในธุรกิจ FinTech รวมใน investment limit ของ สง. ด้วย
โดยต้องไม่เกิน 30% ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของ สง.
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน

ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สง.

หุ้น + หน่วยลงทุน + ใบทรัสต์ < 30% เงินกองทุน สง.
บริษัท
(หุ้น)
< 10%

กองทุนรวม (หน่วยลงทุน)
- กองทุนตราสารหนี้ ≤ 20%
- กองทุนประเภทอื่น ≤ 10%

SMEs

กองทรัสต์
< 10%

FinTech

PE Trust
> 10%

VC อื่น / PE อื่น

FinTech

ธุรกิจทางการเงิน /
สนับสนุน

SMEs

FinTech

มีอานาจควบคุม

บ.ลูก VC

FinTech

PE Trust

VC อื่น / PE อื่น

FinTech

FinTech
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(2) ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตัวอย่างการนับ Limit การลงทุน
A

บริษัท (หุ้น)
< 10%
250 ลบ.

B

กองทุนรวม (หน่วยลงทุน)
- กองทุนตราสารหนี้ < 20%
- กองทุนประเภทอื่น < 10%
200 ลบ.

D1

SMEs
40 ลบ.

D2

FinTech
50 ลบ.

C

เงินกองทุนสถาบันการเงิน
= 10,000 ลบ.

กองทรัสต์
< 10%
90 ลบ.

D3

VC อื่น
20 ลบ.

FinTech
4 ลบ.

FinTech Limit < 3% ของเงินกองทุนสถาบันการเงิน
= G + (D2+D3+D4) + (F2+F3+F4+F5)
10,000
= 100 + (50+20+10) + (80+10+5+5)
10,000
= 2.80% < 3%

D

E

PE Trust
> 10%

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สง.

บ. ลูก ธุรกิจทางการเงิน
/ ธุรกิจสนับสนุน
110 ลบ.

F

บ. ลูก
VC
150 ลบ.

G
บ. ลูก
Fin Tech
100 ลบ.

100 ลบ.

D4

PE อื่น
10 ลบ.

FinTech
5 ลบ.

F1

SMEs
50 ลบ.

F2

FinTech
80 ลบ.

F3

VC อื่น
10 ลบ.

FinTech
5 ลบ.

F4

PE Trust
5 ลบ.

FinTech
3 ลบ.

F5

PE อื่น
5 ลบ.

FinTech
3 ลบ.

Investment Limit < 30% ของเงินกองทุนสถาบันการเงิน
= (A+B+C+D) + (F3+F4+F5)
10,000
= (250+200+90+100) + (10+5+5)
10,000
= 6.60% < 30%
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บทเฉพาะกาล
บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาลสาหรับการกากับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)
• บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ VC ที่มีการร่วมลงทุนในกิจการใด ๆ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้สามารถร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวต่อไปได้จนครบระยะเวลาในการร่วมลงทุนที่กาหนด
ตามหลักเกณฑ์ (รวม < 10 ปี)
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(3) หน้าที่ของบริษัทแม่ของกลุ่มฯ
•
•
•
•
•

กาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มฯ
ควบคุมและดูแลให้บริษัทในกลุ่มฯ ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทแม่กาหนด และหลักเกณฑ์ของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนทางการเงินตามสมควร / แก้ไขให้กลุ่มฯ มีเงินกองทุนตามเกณฑ์ที่กาหนด
รายงานให้ ธปท. ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มอย่างมีนัยสาคัญ
มีและจัดเตรียมข้อมูลของกลุ่มฯ เพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบ

(4) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง
• เป็นบริษัทจดทะเบียนในไทย มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีผู้ถือหุ้น / กรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด
• ลงทุนและทาธุรกรรมกับบริษัทลูกในกลุม่ ฯ ของตนเอง / บริหารเงินเพื่อตนเองหรือกลุ่มฯ ของตนเอง /
จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มฯ / ประกอบธุรกิจสนับสนุนหรือธุรกิจอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท.

(5) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแม่
• ห้ามบริษัทแม่ลงทุนในบริษัทใดเกิน 10% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
ยกเว้น บริษัทในกลุ่มฯ / บริษัทที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การชาระหนี้ อยู่ระหว่างชาระบัญชี /
ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของ สง. / ระบบ สง. เช่น NCB ITMX S.W.I.F.T
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(6) กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามลักษณะการกากับดูแล
Full Consolidation

• สง. + บริษัทแม่ (ถ้ามี) + บริษัทลูก
ในกลุม่ ทุกบริษัท

• สง. + บริษัทลูกทีป่ ระกอบธุรกิจ
ให้สินเชื่อหรือคล้ายสินเชื่อ
(เสมือนเป็นแผนกหนึ่งของ ธพ.)
ที่ สง. ถือหุ้นโดยตรง >75%

Solo Consolidation
Solo Basis

• สง.

• สง. สามารถเลือกบริษัทที่จะเข้ามาเป็น
บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ได้
• ธปท. อาจพิจารณาให้บริษัทใดอยู่ในกลุ่ม
Solo Consolidation หรือไม่ก็ได้

หลักการ
• กากับและตรวจสอบบริษัทในกลุ่มฯ
เสมือนเป็นนิติบุคคลเดียวกัน
• กากับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(เช่น โครงสร้างกลุ่ม เงินกองทุน
และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ)
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(7) การกากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทลูกในกลุ่มฯ
บริษัท

ธุรกิจทีม่ กี ารกากับดูแลเฉพาะ

ธุรกิจที่ไม่มกี ารกากับดูแลเฉพาะ

บริษัทลูกในกลุม่ Solo
Consolidation

ธุรกิจบัตรเครดิต / P-loan / Nano

ธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่ง / factoring

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะของธุรกิจนั้น

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนดในการอนุญาตจัดตั้งกลุ่มฯ และ
นาหลักเกณฑ์ Solo basis มาบังคับใช้โดยอนุโลม

บริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo
Consolidation

ธุรกิจหลักทรัพย์ ประกันภัย บัตรเครดิต

ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนอื่น

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะของธุรกิจนั้น

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนดในการอนุญาตจัดตั้งกลุ่มฯ

กรณีกลุ่มฯ ของ ธย. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการทาธุรกรรมของ ธย. ด้วย

(8) การขออนุญาตจัดตั้งและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มฯ
การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มฯ

บริษัทแม่ต้องขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มฯ พร้อมยื่นเอกสารประกอบ เช่น ผังโครงสร้างการถือหุ้น แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทในกลุ่มฯ นโยบายและแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของกลุ่มฯ ในระยะ 3 ปี นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มฯ
หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มฯ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
กลุ่มฯ

• การเพิ่มบริษัทในกลุ่ม / ปรับโครงสร้างการถือหุ้น ตามที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.
• การลด / ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทลูก (แม้ไม่ได้ทาให้โครงสร้างกลุ่มฯ เปลี่ยน)
• การถอน / สิ้นสุดการมีอานาจควบคุมในบริษัทในกลุ่มฯ แต่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้น
> 10% (ทยอยลดการถือหุ้น)

บริษัทแม่ยื่นขออนุญาต
ธปท.

การถอน / สิ้นสุดการมีอานาจควบคุมในบริษัทในกลุ่มฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น < 10%

บริษัทแม่รายงาน ธปท.
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สรุปประเด็นที่มีการปรับปรุง
1. เพิ่มเติมประเภทธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนับสนุน

• เพิ่มประเภทธุรกิจทางการเงินให้รวมถึง Nano-finance
• เพิม่ ประเภทธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนให้รวมถึงธุรกิจ FinTech

2. ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ
สนับสนุนประเภทธุรกิจขนส่งเงิน

• อนุญาตให้บริษัทลูกในกลุ่มฯ ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งเงินรายอื่น
นอกกลุ่มฯ ได้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินตามแผน BCP  ไม่กาหนดเงื่อนไขเรื่องรายได้

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC)

กาหนดธุรกิจที่ VC สามารถเข้าร่วม
ลงทุนได้

SMEs หรือ Fintech หรือ PE trust / VC อื่น / PE อื่น
ที่มีการร่วมลงทุนใน FinTech

ขยายระยะเวลาการร่วมลงทุนของ VC

เดิม 7 ปี  เป็น 10 ปี

กรณีร่วมลงทุน > 10 ปี

• บริษัทแม่ลดการถือหุ้นใน VC เหลือไม่เกิน 10%
• หากลดการถือหุ้นไม่ได้ให้คิด RW สูงสุดตาม Basel III

กาหนดอัตราส่วนการลงทุน

• FinTech Limit < 3% ของเงินกองทุน สง.
• Investment limit < 30% ของเงินกองทุน สง.

จัดทาแบบรายงานการลงทุนธุรกิจ VC

รายงาน ณ สิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

4. ประเด็นอื่น ๆ

• ขออนุญาต ธปท. กรณีกลุ่มฯ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น แม้จะไม่ทาให้โครงสร้าง
กลุ่มฯ เปลี่ยน (จากเดิมไม่ตอ้ งขออนุญาต)
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สนส. 7/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุน
สาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สาระสาคัญของประกาศ
(1) การกากับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มฯ
(2) การจัดทางบการเงินรวม
(3) การดารงเงินกองทุน
(4) การยื่นขออนุญาตใช้วิธีคานวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ
(5) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ
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(1) การกากับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องคานวณเงินกองทุนกลุ่มฯ ตามหลักการ
Consolidated basis ใน 2 ระดับ
• ระดับ Solo Consolidation
• ระดับ Full Consolidation

บริษัทในกลุ่มฯ ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกากับดูแลเฉพาะอื่น ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะนั้นด้วย
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3
(2) การจัดทางบการเงินรวม

• งบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation : จัดทาทุกบริษัท
• งบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation : จัดทาเฉพาะที่บริษัทแม่

ถือหุ้น ≥ 50% (ยกเว้น บริษัทประกันชีวิต / บริษัทประกันวินาศภัย)

กลุ่ม Full Consolidation
บ.โฮลดิ้ง
กลุ่ม Solo Consolidation

100%

AMC

75%

ลีสซิ่ง

51%

สง.
60%

เช่าซื้อ

บริษัทนอกกลุ่ม
ถือหุ้นเกิน 10%

ธุรกิจทางการเงิน /
ธุรกิจสนับสนุน
และมีอานาจควบคุม

60%

ประกัน

15%

45%

บล.

ประกัน

25%
โรงแรม (TDR)

15%
NCB

25%

อสังหาฯ
ทางบการเงินรวม Full Consolidation

Threshold Deduction *

คิด RW **
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เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่นามา
จัดทางบการเงินรวม

หลักการ : เช่นเดียวกับการคานวณ
Threshold deduction ระดับ Solo basis

ธุรกิจทางการเงิน/สนับสนุน

ธุรกิจอื่น ๆ
>10% ของหุ้น
ของบริษัทนั้น

<10% ของหุ้น
ของบริษัทนั้น

>10% ของหุ้น
ของบริษัทนั้น

<10% ของหุ้น
ของบริษัทนั้น

General
investment

Significant
investment

General
investment

Significant
investment

คิด Threshold

คิด Threshold

RW 100%

RW สูงสุด

<10% CET1

คิด RW ตาม
ความเสี่ยง

>10% CET1

หัก CET1
เฉพาะส่วนที่เกิน
10%

<10% CET1

คิด RW
อย่างน้อย 250%

>10% CET1

หัก CET1
เฉพาะส่วนที่เกิน
10%

บริษัทลูกในกลุ่มฯ ที่ไม่ได้จัดทางบการเงินรวม

Threshold Deduction *

คิด RW **
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(3) การดารงเงินกองทุน

3.1) การดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ ของ ธพ. : รองรับความเสี่ยงด้านเครดิต / ตลาด / ปฏิบตั กิ าร
แต่ละระดับต้องดารง BIS Ratio ตามที่กาหนด
เงินกองทุนชั้นที่ 2

TC ratio
> 8.5%

ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

ธพ.

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็นส่วนของ
เจ้าของ

Solo Consolidation
Full Consolidation

การดารงเงินกองทุนขั้นต่า
อัตราส่วนเงินกองทุน
รวม CCB (ร้อยละ)

2559

2560

2561

2562

CET1 Ratio

5.125

5.75

6.375

7.0

Tier 1 Ratio

6.625

7.25

7.875

8.5

TC Ratio

9.125

9.75

10.375

11.0

T1 ratio
> 6%
CET1 ratio
> 4.5%

เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
+ Conservation
Buffer (CET1=2.5%)

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ

Conservation Buffer: CCB
รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
• ดารง CCB ที่ระดับ CET1 เพิ่มเติม
จากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีก
เกินกว่า 2.5%
• ทยอยดารงปีละ 0.625% ตั้งแต่ปี
2559

TC ratio
> 11%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารที่นับเป็น
T1 ratio
เงิ
นกองทุนชั้นที่ 1
> 8.5%
+ Countercyclical
CET1 ratio Buffer
(CET1 = 2.5%)
> 7%
+ Conservation
Buffer (CET1=2.5%)

TC ratio
> 13.5%
T1 ratio
> 11%
CET1 ratio
> 9.5%

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ
Countercyclical Buffer: CCyB
รองรับความเสี่ยงเชิงระบบช่วงเศรษฐกิจขาลง
• ดารง CCyB ที่ระดับ CET1 เพิ่มเติมจากอัตราส่วน
เงินกองทุนขั้นต่าและอัตราส่วน CCB อีก 0 – 2.5%
(ตามดุลพินิจ ธปท.)
• ธปท. จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดและ
ปัจจัยในการพิจารณากาหนด CCyB ก่อนการบังคับ
ใช้จริง รวมถึงแนวทางการพิจารณายกเลิกการบังคับใช้
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รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
Basel III

Tier
2

Tier
1

หลักการ : เหมือน Solo basis แต่เพิ่ม NCI / AT1 / T2 ที่ออกโดยบริษัทลูกในกลุ่มฯ*

แบ่งเงินกองทุนชั้นที่ 1 ออกเป็น CET1 และ AT1

Tier 2

Additional
Tier 1
(AT1)
Common
Equity Tier 1
(CET1)

- ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
• หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
• ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่มีสทิ ธิดอ้ ยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี้สามัญ
- เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ / เงินสารองส่วนเกินกรณี IRB
- NCI AT1 และ T2 หลังหัก (1) Surplus TC และ (2) NCI และ AT1 ที่นับเป็น T1
- ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
• หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
• ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่มีสทิ ธิดอ้ ยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้
สามัญและผู้ถือตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2
- NCI และ AT1 หลังหัก (1) Surplus T1 และ (2) NCI ที่นับเป็น CET1
- หุ้นสามัญ
- กาไรสะสม
- ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
- NCI หลังหัก Surplus CET1 (อนุญาตให้นับ NCI เฉพาะกรณีที่บริษัทลูกประกอบ
ธุรกิจ ธพ. เท่านั้น)

* เดิมตามหลักเกณฑ์ Basel II ให้นับ MI / T1 / T2 ที่ออกโดยบริษัทลูกได้ทั้งจานวน
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3.2) การดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ ของ บง. : รองรับความเสี่ยงด้านเครดิต / ตลาด / ปฏิบัติการ
หลักการ : ดารงเงินกองทุนเหมือนกลุม่ ฯ ของ ธพ.

• อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer: CCB)
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
+ Conservation
Buffer (CET1 = 2.5%)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

อัตราส่วนเงินกองทุน
รวม CCB (ร้อยละ)

TC ratio > 11%

• อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความ
เสี่ยงเชิงระบบทีอ่ าจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง
(Countercyclical Buffer: CCyB)
TC ratio > 13.5%

T1 ratio > 8.5%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

CET1 ratio > 7%

ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
+ Countercyclical
Buffer (CET1 = 2.5%)

o ดารง CCB ที่ระดับ CET1 เพิ่มเติมจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกเกินกว่า 2.5%
o ทยอยดารง CCB ปีละ 0.625% ในแต่ละปี
(เริ่ม 1 ม.ค. 2561 จนครบ 2.5% ในวันที่
1 ม.ค. 2564)
2561

2562

2563

2564

CET1 Ratio

5.125

5.75

6.375

7

Tier 1 Ratio

6.625

7.25

7.875

8.5

TC Ratio

9.125

9.75

10.375

11

+ Conservation
Buffer (CET1 = 2.5%)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ

T1 ratio > 11%
CET1 ratio > 9.5%

o ดารง CCyB ที่ระดับ CET1 เพิ่มเติมจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าและอัตราส่วน
CCB อีก 0 – 2.5% (ตามดุลพินิจ ธปท.)
o ธปท. จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึง
รายละเอียดและปัจจัยในการพิจารณา
กาหนด CCyB ก่อนการบังคับใช้จริง
รวมถึงแนวทางการพิจารณายกเลิกการ
บังคับใช้
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3.3) การดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ ของ บค. : รองรับความเสี่ยงของสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
หลักการ : ดารงเงินกองทุนเหมือน บค. ในระดับ solo basis โดยกลุ่มฯ ของ บค. ต้องดารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
ของกลุ่มฯ

• อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer: CCB)
+ Conservation
Buffer 2.5%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

TC ratio > 11%

o ดารง CCB เพิ่มเติมจากอัตราส่วน
เงินกองทุนขั้นต่าอีกเกินกว่า 2.5%

o ทยอยดารง CCB ปีละ 0.625% ในแต่ละปี
(เริ่ม 1 ม.ค. 2561 จนครบ 2.5% ในวันที่
1 ม.ค. 2564)

• อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความ
เสี่ยงเชิงระบบทีอ่ าจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง
(Countercyclical Buffer: CCyB)
+ Countercyclical
Buffer 2.5%
+ Conservation
Buffer 2.5%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

อัตราส่วนเงินกองทุน
รวม CCB (ร้อยละ)
TC Ratio

2561

2562

2563

2564

9.125

9.75

10.375

11

TC ratio > 13.5%

o ดารง CCyB เพิ่มเติมจากอัตราส่วน
เงินกองทุนขั้นต่าและอัตราส่วน CCB
อีก 0 – 2.5% (ตามดุลพินิจ ธปท.)
o ธปท. จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึง
รายละเอียดและปัจจัยในการพิจารณา
กาหนด CCyB ก่อนการบังคับใช้จริง
รวมถึงแนวทางการพิจารณายกเลิกการ
บังคับใช้
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(4) การยื่นขออนุญาตใช้วิธีคานวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ
ในการจัดตั้งกลุ่มฯ ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตการดารงเงินกองทุนมาพร้อมกับการยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มฯ
โดยจัดส่งเอกสารดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
วิธี SA
• หนังสือขออนุญาตการ
ดารงเงินกองทุน
• แบบประเมินความพร้อม
ของกลุ่มฯ สาหรับการปรับ
ลดความเสี่ยงด้านเครดิต
(SAC-CRM)

ความเสี่ยงด้านเครดิต
วิธี IRB
• หนังสือขออนุญาตการดารง
เงินกองทุน
• แบบประเมินความพร้อมของ
กลุ่มฯ สาหรับการปรับลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต (SACCRM)
• ผลการประเมินความพร้อม
ของกลุ่มฯ สาหรับการดารง
เงินกองทุนโดยวิธี IRB

ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
วิธี SA / วิธีแบบจาลอง /
วิธี SA-OR / วิธี ASA
วิธีผสม
• หนังสือขออนุญาตการดารง
เงินกองทุน
• เอกสารที่เกี่ยวข้อง

• แผนการเตรียมการรองรับ
การใช้วิธี SA-OR หรือ ASA
• แบบประเมินความพร้อมของ
กลุ่มฯ สาหรับการคานวณ
มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
เสี่ยง (SAC-OR)
• เอกสารแสดงรายได้จากการ
ดาเนินงานของกลุ่มฯ ตาม
ประเภทสายธุรกิจ
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(5) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ
ให้บริษัทแม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ธปท. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (สนส. 5/2556)

บทเฉพาะกาล
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
• กลุ่มฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีใดในการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงจาก
ธปท. หรือในกรณีที่กลุ่มฯ ใช้วิธีในการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดเช่นเดียวกับ สง. ในระดับ Solo
basis อยู่ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้โดยไม่ต้องยื่นขอ
อนุญาตใหม่
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สรุปประเด็นที่มีการปรับปรุง
1. การดารงเงินกองทุนสาหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
บง. และ บค.

ดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Solo basis + ถือปฏิบัติเพิ่มเติม
ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสาหรับกลุ่มฯ

2. ประเด็นอื่น ๆ

ปรับปรุงถ้อยคาและตัวอย่างการคานวณเงินกองทุน ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตาม Basel III
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สนส. 8/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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สาระสาคัญของประกาศ
(1) การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มฯ

(2) การกากับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มฯ
(3) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต
(4) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด
(5) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(6) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(7) การเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในกลุ่มฯ
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(1) การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มฯ
คณะกรรมการ
ของบริษัทแม่

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(ต้องมี)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(สนับสนุนให้มี)

คณะกรรมการ
สรรหา
(สนับสนุนให้มี)

คณะกรรมการกาหนด
เป็นคณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
(สนับสนุนให้มี)

ชุดเดียวกันได้

ประธานควรเป็นกรรมการอิสระ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
และดูแลให้บริษัทในกลุ่มฯ
ดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่
กาหนดไว้

กากับดูแลและติดตามการ
ปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มฯ
และสอบทานรายงานทาง
การเงินของกลุ่มฯ ให้
ถูกต้องและเพียงพอ

กากับดูแลการสรรหา
กรรมการและผู้มอี านาจ
ในการจัดการของบริษัท
ในกลุ่มฯ

กากับดูแลการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นใดแก่
กรรมการ และผู้มีอานาจ
ในการจัดการของบริษัทในกลุ่มฯ

(2) การกากับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของกลุ่มฯ
บริษัทแม่ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงของกลุ่มฯ ในภาพรวม และความเสี่ยงจากการทาธุรกรรมระหว่างบริษัท
ในกลุ่มฯ เพื่อให้สามารถบริหาร ควบคุม และติดตามความเสี่ยงของทุกบริษัทในกลุ่มฯ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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(3) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต
3.1) บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระดับ Solo basis 9 เรื่อง ได้แก่
(1) การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของพอร์ตสินเชื่อ (2) การให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
(3) การสอบทานสินเชื่อ
(4) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(5) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(6) การรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้
(7) การถือครองอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
(8) การกากับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์
(9) การประเมินมูลค่าหลักประกัน และอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชาระหนี้
3.2) อัตราส่วนการลงทุนของ สง. ในบริษัทต่าง ๆ (Investment limit)
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(3) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต
3.3) การทาธุรกรรมภายในกลุ่มฯ (Intragroup)
A

สง.

A

Solo Consolidation

B
Full Consolidation

B

การให้สินเชื่อฯ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation ได้ไม่จากัดจานวน
การให้สินเชื่อฯ จากบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation
แก่บริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation รวมทุกราย
ไม่เกิน 25% ของเงินกองทุนกลุ่ม Solo Consolidation*
(10% กรณี ธย.)

* การนับปริมาณการให้สินเชื่อฯ ไม่นับรวมเงินลงทุนส่วนที่ สง. ได้หักออกจากเงินกองทุนกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว ตามสัดส่วนของจานวนที่ต้องหักออกจากเงินกองทุน
ของแต่ละบริษัทด้วยวิธี pro-rata basis

• บริษัทในกลุ่มฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทแม่ และปฏิบัติตามกระบวนการ / เงื่อนไข / ข้อกาหนดที่เป็นปกติเหมือนกับการทาธุรกรรมกับ
บุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
• ธุรกรรมในกลุ่ม ฯ ที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากที่ทากับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน / ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด  คณะกรรมการของบริษัทที่ทา
ธุรกรรมต้องอนุมัติก่อนทุกกรณี
 การทาธุรกรรมกับบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation / บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนที่ สง. / บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรง > 99%
 สง. / บริษัทแม่สามารถใช้เงื่อนไข / ข้อกาหนดสาหรับการให้สินเชื่อฯ แตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันได้
 การทาธุรกรรมกับบริษัทลูกที่ สง. / บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรง > 75%  บริษัทแม่อาจขออนุญาต ธปท. เป็นรายกรณี
• บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ให้สินเชื่อฯ แก่บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ให้คณะกรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ให้สินเชื่อฯ ให้สัตยาบัน
ในการประชุมครั้งถัดไปทุกกรณี
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(3) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต
3.4) การทาธุรกรรมกับผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Solo Consolidation
หลักการ : เช่นเดียวกับ มาตรา 48 (1) ในระดับ Solo basis

บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation

บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation

ให้สินเชื่อฯ
กรรมการฯ ของ
บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation

เว้นแต่เป็นการให้สินเชื่อในรูปบัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อเป็น
สวัสดิการ หรือเป็นการให้สินเชื่อฯ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
เดิมก่อนดารงตาแหน่ง หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมให้แก่
บุคคลดังกล่าว

ให้สินเชื่อฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/
กิจการที่มผี ลประโยชน์เกี่ยวข้อง
กับบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation

< 5% ของเงินกองทุนกลุ่ม Solo Consolidation หรือ
< 25% ของหนี้สินทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ /กิจการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องฯ นั้น แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
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(3) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต
3.5) การกากับลูกหนี้รายใหญ่ของกลุ่มฯ (SLL)

สง.
Solo Consolidation

Full Consolidation

บ. A

บ. x

บ. y

กลุ่มฯ สามารถให้สินเชื่อฯ แก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคนรวมกันใน
โครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใช้ใน
วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ
< 25% ของเงินกองทุนกลุ่ม Full
Consolidation (11% กรณี ธย.)
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(4) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด
• บริษัทแม่ต้องจัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของกลุ่มฯ ทั้งระดับ Solo

Consolidation และ Full Consolidation ที่ครอบคลุม ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านตราสารทุน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
เช่น นโยบายการบริหารฐานะในบัญชี Trading / IRRBB / FX

(5) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• บริษัทแม่ต้องจัดให้มีนโยบายและแผนงานบริหารสภาพคล่องที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและความ
ซับซ้อนของกลุ่มฯ และสอดคล้องกับ Solo basis (ระบบการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง
แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน)
• กลุ่มฯ มีการดารงสภาพคล่องอย่างเพียงพอและให้ความสาคัญเพิ่มเติมกับกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่าย ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจาก บลจ. ในกลุ่มฯ ด้วย

46

4

หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(6) การกากับดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
• บริษัทแม่ต้องจัดให้มีนโยบายต่างๆ ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มฯ ทั้งระดับ
Solo Consolidation และ Full Consolidation และสอดคล้องกับ Solo basis (การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบัติการ,
BCM/BCP, Outsourcing, IT Outsourcing, AML/CFT, อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม)
• บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Outsourcing และ IT Outsourcing เช่นเดียวกับระดับ
Solo basis
• บริษัทในกลุ่มฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่สาคัญ
o คุณสมบัติของกรรมการฯ (กรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึกษา) ของบริษัทแม่โฮลดิ้ง และบริษัทลูก
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลในระดับ Solo basis
o การขอความเห็นชอบและการแจ้งเปลีย่ นกรรมการฯ  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรรมการฯ ในระดับ Solo basis
 บริษัทแม่โฮลดิ้ง : บังคับใช้กับกรรมการฯ ทุกคน
 บริษัทลูกใน Solo Consolidation : บังคับเฉพาะผู้มีอานาจในการจัดการที่มีอานาจในการตัดสินใจสูงสุด
o ผู้สอบบัญชีภายนอก : บริษัทแม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบและแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปีมายัง ธปท.
เช่นเดียวกับเกณฑ์ Solo basis
o การใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ : บริษัทแม่ต้องดูแลเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจผิดในบทบาทหน้าที่
และการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มฯ
o การสื่อสารกับบุคคลภายนอกกลุ่มฯ : บริษัทในกลุ่มฯ ที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทอื่นในกลุ่มฯ ต้องสื่อสารให้
บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจนถึง ชื่อและบทบาทหน้าที่ของผู้เสนอบริการ / ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือ
ตัวแทน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
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(7) การเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในกลุ่มฯ
• กาหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในกลุ่มฯ เช่น บริษัทลูกสามารถเปิดเผยข้อมูลที่
จาเป็นต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มฯ แก่บริษัทแม่ได้
• ต้องเปิดเผยนโยบายการทาธุรกรรมภายในกลุ่มฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากธุรกรรม
ภายในกลุ่มฯ ไว้ในรายงานประจาปี
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บทเฉพาะกาล

หากบริษัทในกลุ่มฯ ได้รับการผ่อนผันจาก ธปท. กรณีต่อไปนี้ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
บริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation
บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation

บริษัทในกลุ่ม ฯ

ให้สินเชื่อฯ

ให้สินเชื่อฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือกิจการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Solo
Consolidation และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกินกว่าอัตราส่วนที่
ธปท. กาหนด

บุคคลใด / บุคคลหลายคนรวมกัน
(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ในโครงการหนึ่ง
โครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์
อย่างเดียวกัน

ให้ถือปฏิบัติตามที่ได้รับผ่อนผันจาก ธปท.
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สรุปประเด็นที่มีการปรับปรุง

1. คณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน

สนับสนุนให้มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนของกลุ่มฯ
(อาจกาหนดให้เป็นชุดเดียวกันได้)

2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
กรรมการฯ สาหรับบริษัทในกลุม่ Solo
Consolidation (มาตรา 48(1))

ให้บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ให้สินเชื่อ ทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วงเงินเดิมที่ได้รับก่อน
ดารงตาแหน่ง หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม

3. การกากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

• มีนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มฯ ที่สอดคล้อง
กับลักษณะธุรกิจและความซับซ้อนของกลุ่มฯ
• ควรมีการดารงสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และให้ความสาคัญกับความเพียงพอของ
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

4. การกากับดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร

• มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มฯ ครอบคลุมการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก ทั้ง Outsourcing และ IT Outsourcing
• เพิ่มการแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปีมายัง ธปท. (สอดคล้องกับ Solo basis)

5. ประเด็นอื่น ๆ

ปรับปรุงถ้อยคาและตัวอย่างการคานวณเงินกองทุน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดารง
เงินกองทุนตาม Basel III
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สาระสาคัญของประกาศ

(1) การจัดทารายงานการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(2) การตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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(1) การจัดทารายงานการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รายงานการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน*
1. รายงานการลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2. รายงานงบการเงินรวม
3. รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มฯ ตามหลักเกณฑ์ Basel III
4. รายงานเงินกองทุนตามกฎหมาย (บง./บค.)
5. รายงานแสดงการดารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพัน (บง./บค.)
6. รายงานการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
7. รายงานการจัดชั้นและกันสารอง
8. รายงานเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด
9. รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
10. รายงานการดารงฐานะเงินตราต่างประเทศ

จัดทาแบบรายงาน
รายไตรมาส และจัดส่ง
ให้ ธปท. ภายใน 3 เดือน
นับจากวันสิ้นไตรมาส

แบบรายงานที่ให้จัดส่งเป็น Excel File
1. รายงานการดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
2. ตารางการคานวณรายการ NCI ที่สามารถนับเป็นองค์ประกอบเงินกองทุนของกลุ่มฯ
* ถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยการส่งรายงานข้อมูลต่อ ธปท. (สรข.11/2559)
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(2) การตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 บริษัทแม่มีความรับผิดชอบในการจัดทาและจัดส่งข้อมูลให้ ธปท. รวมทั้งจัดเก็บหรือแสดง

เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ ธปท. เมื่อร้องขอ
 ธปท. จะประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มฯ / สั่งการเพิ่มเติม / เข้าตรวจสอบ

บริษัทในกลุ่มฯ หรือให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบได้
 ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มฯ มีหน่วยงานกากับดูแลเป็นการเฉพาะ ธปท. จะประสานงานกับ

หน่วยงานกากับดูแลนั้น เพื่อประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มฯ
ได้อย่างเหมาะสม
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