Reference
1 หนา 5-6 ขอ 4.2
2 หนา 6 ขอ 4.2

3 หนา 6 ขอ 4.2

4 หนา 6 ขอ 4.3.1

5 หนา 7 ขอ 4.3.2

6 หนา 10 ขอ 5.2.2
7 หนา 12 ขอ 5.8 (b)

Question
Irredeemable and non-cumulative preference
shares ระหวาง Tier 1 และ Tier 2 แตกตางกันอยางไร?
Net technical reserves ที่ใชสําหรับการคํานวณ
investment revaluation reserve รวมหนีส้ ินอื่นที่บริษัท
มีภาระผูกพันกับบุคคลที่ 3 ใชหรือไม?
Net technical reserves which
Total investment assets ที่ใชสําหรับการคํานวณ
investment revaluation reserve ไมรวมสินทรัพยที่เปน
ที่ทาํ การ สินทรัพยที่ไมมีตวั ตน และสินทรัพยอื่น ใช
หรือไม?
การคํานวณ reinsurance recoveries on technical
reserves ของ CRCC ใชคา best estimate ในการ
คํานวณใชหรือไม?
การคํานวณ Diversification factor สําหรับกรณีใช PAD
ที่บริษัทกําหนดขึ้นเอง มีวิธกี ารอยางไร? และผลการ
คํานวณที่ไดควรนอยกวา 1 ใชหรือไม?
สินทรัพยและหนี้สนิ ประเภทใดบาง ที่สามารถใชวธิ ีการ
ตาม TAS ในการประเมินมูลคาได?
credit facilities หมายความถึงอะไรบาง?

Answer
เปนการพิมพผิด ที่ถกู ตองอางอิงตามที่ไดตอบไปแลวในหัวขอ Market
Testing Helpdesk กอนหนานี้
ตามที่ไดอธิบายไวในหนา 6 เกีย่ วกับการจัดสรรเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และ 2
ของ unrealized gain/loss ตามหลักเกณฑการคํานวณ actuarial reserve
at fair value
รายละเอียดการคํานวณตาม Appendix C
ใช

ใช

Template จะคํานวณใหโดยอัตโนมัติใน Form E –cell J22.

อางอิงตาม appendix B
credit line ทั้งหมดที่ได รับอนุมติวงเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ

8 หนา 12 ขอ 5.8 (c)

9 หนา 13 ขอ 5.10.1

10 หนา 75 ขอ 1.1 step2

11 หนา 76-77 step3

12 หนา 77 ขอ 1.2

เงินลงทุนในบริษัทยอย (Subsidiary) สามารถประเมิน
ราคาโดยใชมลู คาตามตนทุนไดใชหรือไม? หากสามารถ
ใชได เงินลงทุนทัว่ ไป (บริษทั นอกตลาดหลักทรัพยฯ) เงิน
ใหกูยืมและเชาซื้อ สามารถใชมูลคาตามตนทุน หรือ
NBV หรือมูลคาคงเหลือหักสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ในการ
ประเมินมูลคาไดเชนเดียวกัน ใชหรือไม?
บริษัทสามารถใชดุลยพินิจในการปรับปรุงรายการ และ
การเลือกวิธีการในประเมินมูลคาไดมากนอยเพียงใด?
และมีหลักเกณฑในการกําหนดความมีนยั สําคัญของแต
ละรายการในสินทรัพยและหนี้สนิ อยางไร?

ราคายุติธรรมตามมารตรฐานบัญชี IAS39 เทคนิคการประเมินมูลคาใชวิธี
DCF อยางไรก็ดี เงินลงทุนในบริษัทยอยไมนาจะมีนัยสําคัญหากมองใน
ภาพรวม ดังนัน้ การประเมินราคาโดยคิดการดอยคาของสินทรัพย
(impairment) ก็นา จะเพียงพอแลว

การจะพิจารณาวาสินทรัพย/หนี้สนิ ใดมีนยั สําคัญหรือไมนั้น พิจารณาจาก
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูพิจารณาวาจะไดรับผลกระทบมานอย
เพียงใดซึ่งจะเปนไปตามธรรมชาติของสินทรัพย/หนี้สนิ นั้น ซึ่งโดยทัว่ ไปแลว
ความคาดเคลือ่ นในการประเมินไมควรจะเกินกวา 5% ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิ
ถาไมไดมีการกําหนด rating ไวโดยเฉพาะ สามรถใช rating ของผูออกตา
ราได (หนา 75, ยอหนาสุดทาย)

หากบริษัทลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ ทีไ่ มมีการระบุ
rating ของตราสาร แตผูออกตราสารไดรับ rating จะ
สามารถนํา rating ของตราสารหนี้ระยะสัน้ ที่เทียบเทากับ
rating ของผูออกตราสารมาใชไดหรือไม? ตัวอยางเชน
บริษัทไดรับ Rating เทากับ A- จะถือวาตราสารนัน้ ไดรับ
rating เทากับ T1
บัตรออมทรัพยที่ออกโดย ธกส. และ สลากออมสิน ซึ่ง
อยูระหวางการพิจารณา
ออกโดย ธ.ออมสิน ถือเปนตราสารในกลุม MOFGuaranteed PSEs ใชหรือไม? เนื่องจากธนาคาร
ดังกลาวมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ
เงินกูโดยมีเครือ่ งจักรจํานองเปนประกันคํานวณแบบ
ใช

13 หนา 77 ขอ 1.3

14 หนา 77 ขอ 1.3

15 หนา 78 ขอ 1.4

16 หนา 79 ขอ 1.5

17 หนา 79 ขอ 1.5

18 หนา 80 ขอ 1.6 (d)

Other loans ใชหรือไม?
ลูกหนี้อื่นนอกเหนือจากการใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย
เปนประกัน เชน Leasing, Hire purchase และ
Individual loan หากไดมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญไว
(Provision) สามารถนํามาหักออกจากมูลคาเงินใหกยู ืม
กอนการคํานวณตาม % risk charge ไดเชนเดียวกับเงิน
ใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยเปนประกัน ใชหรือไม?
เงินใหกยู ืมทีม่ กี ารทําขอตกลงประนอมหนีแ้ ลว และ
ลูกหนี้ปฏิบัติตามขอตกลง ไมถือวาเปนลูกหนี้ NPL ใช
หรือไม?
ประโยค "The value of the reinsurance asset is first
reduced by the value if any amounts due from the
reinsurer" คําที่ขีดเสนใต ควรเปน "due to" หรือไม?
บัตรเงินฝาก (Negotiatiable Certificate of Deposit)
และใบรับฝากเงิน (Certificate of Deposit) ถือเปนเงิน
ฝากใชหรือไม? เนื่องจาก พรบ.ประกันเงินฝากฯ ได
คุมครองบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงินเชนเดียวกับเงิน
ฝากธนาคาร
Accrued interest: Declared SET listed dividends
รวมถึงเงินปนผลจากกองทุนอสังหาริมทรัพยดวย ใช
หรือไม?
พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

ใหใช fair value สําหรับ individual loan (short term) สามารถหักการดอย
คา (impairment) ตามเกณฑ IAS 39 ในการประเมินคา fair value ได
สําหรับ ลูกหนี้
Leasing, Hire purchase ใหใชมูลคายุตธิ รรมตามราคาตลาด
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แกไขเปน “Due to” (เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ)

ใช

ใช

ใช

19 หนา 80 ขอ 1.6 (d) ii
20 หนา 80 ขอ 1.6 (e)
21 หนา 81 ขอ 2.1

22 หนา 82 ขอ 2.3
23 หนา 84 ขอ (b) step1

24 หนา 85 ขอ 2.6

25 หนา 85 ขอ 2.6

และตั๋วเงินคลัง ซึง่ ไมไดระบุ rating สามารถนํามาเปน
CRM ไดเชนกัน ใชหรือไม?
"recognised secondary exchange" หมายถึงตลาด
ใดบาง?
"main index" หมายถึงดัชนีใดบาง?
หากมีการปองกันความเสีย่ งจากราคาหุน ดวยการทํา
อนุพนั ธ จะมีวธิ ีการคํานวณเพื่อนํามาหักออกจากมูลคา
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ใชในการคํานวณเงินกองทุน
อยางไร?
negotiable instruments of deposits หมายถึงอะไร?
สําหรับ fixed rate instruments ควรใชมูลคาหนาตั๋ว
(Par) ในการคํานวณ MRCC เนื่องจากบริษัทจะไดรับ
กระแสเงินสดที่เกิดจากมูลคาหนาตัว๋ ซึ่งเปนจํานวนที่
แนนอนและบริษัทรับรูลวงหนา (The known future
cashflows) ไมใชเกิดจากมูลคาตามราคาตลาด
หนวยลงทุนของกองทุนที่มนี โยบายลงทุนในตราสารทุน
ใน SET หรือใน The approved stock exchange ใช
risk charge เทากับ 16% ในการคํานวณเงินกองทุนใช
หรือไม? เนื่องจากไมไดคํานึงถึงผลของ diversification
หนวยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตอง
คํานวณ risk charge แยกตามรายตราสารที่กองทุนนัน้

อยูระหวางการพิจารณา
อยูระหวางการพิจารณา
ตามเกณฑ RBC ใหใช fair value ของตาราสารอนุพันธนั้น โดยอางอิงจาก
broker ที่ซื้อ-ขายตราสารอนุพนั ธนั้น

บัตรเงินฝาก (Negotiatiable Certificate of Deposit) หมายถึง เอกสารที่
ไดรับจากธนาคารเพื่อเปนหลักฐานในการฝากเงิน แลกเปลี่ยนกับเงินสด
อยูระหวางการพิจารณา

ไมใช ตองใช 24% สําหรับการทํา market testing ครั้งนี้
คา 16% ใชสําหรับวัดผลกระทบตามกฎของ ธปท.

ใช other equity 32%.

26 หนา 86 ขอ 1

27 หนา 86 ขอ 1
28 หนา 86 ขอ 2 c)

29 หนา 86 ขอ 4

ลงทุนใชหรือไม? หากไมสามารถจําแนกเงินลงทุนของ
กองทุนดังกลาวได จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร?
หากมีการลงทุนตราสารหนี้ของสถาบันการเงินซึง่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เชน
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) จะใช limit ตามขอ c) A
financial institution or related financial institution
group ใชหรือไม ?
limit ที่กําหนดในขอ 1 คิดเฉพาะภาระผูกพันที่เปนตรา
สารหนีเ้ ทานัน้ ใชหรือไม?
ขอ 2 c)where the security is a collective investment
scheme นับเฉพาะกองทุนซึ่งลงทุนในตราสารทุนเทานัน้
ใชหรือไม?
Property Exposure ไมรวมการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใชหรือไม?

ใช

ใช
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