การประชุมชี%แจง
การรายงานข้ อมูลตามแบบรายงาน
การลงทุนและการประกอบธุรกิจอืน
วันพฤหัสบดีที 15 สิ งหาคม 2556
ห้ องบอลรู ม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

1

สั ดส่ วนการลงทุน
Issuer limit
Counterparty
limit

Product limit
Investment
portfolio

2

Product Limit
นับรวมมูลค่ าของตราสารแต่ ละประเภทของผู้ออก/คู่สัญญาทุกรายรวมกัน
Product Limit
% สิ นทรัพย์ ลงทุน

ประเภทตราสาร
1. เงินฝากสถาบันการเงิน

ไม่ จาํ กัด

2. ตราสารหนีภ% าครัฐ

ไม่ จาํ กัด

3. ตราสารหนีเ% อกชน

60%

4. ตราสารทุน (ในและต่ างประเทศ)

30%

5. กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ REITs และ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน% ฐาน

20%

6. การให้ ก้ ยู มื

20%

7. การลงทุนต่ างประเทศ

15%

8. การรับอาวัลตัวY เงิน (เฉพาะชีวติ ) + การออกหนังสื อคํา% ประกัน

5%

9. ตราสารหนีด% ้ อยสิ ทธิ + Structured notes + ตราสารทุน non-listed
+ กองทุนรวมสิ นค้ าโภคภัณฑ์ (ในและต่ างประเทศ)

5%

หมายเหตุ: หน่ วยลงทุน ใช้ วธิ ี Look-through นับรวมในการคํานวณ Product limit
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Issuer Limit
Sub-limit ภายใต้ Product limit มูลค่ าของตราสารแต่ ละประเภทของผู้ออก/คู่สัญญาแต่ ละราย
Product Limit
% สิ นทรัพย์ ลงทุน

Issuer Limit
% สิ นทรัพย์ ลงทุน

1. เงินฝากสถาบันการเงิน

ไม่ จาํ กัด

ไม่ จาํ กัด

2. ตราสารหนีภ% าครัฐ

ไม่ จาํ กัด

ไม่ จาํ กัด

3. ตราสารหนีเ% อกชน

60%

15%

4. ตราสารทุน

30%

15%

5. กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ REITs และ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน% ฐาน

20%

10%
(ต่ อกองทุนรวม)

6. การให้ ก้ ยู มื

20%

5%

7. การลงทุนต่ างประเทศ

15%

5%

8. การออกหนังสื อคํา% ประกัน

5%

5%

9. ตราสารหนีด% ้ อยสิ ทธิ + Structured notes + ตราสารทุน non-listed +
กองทุนรวมสิ นค้ าโภคภัณฑ์

5%

5%

ประเภทตราสาร
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Counterparty Limit
นับ Exposure ทีมีต่อ counterparty ใดๆ (บนทุกตราสารและประเภทธุรกรรม)
Exposure → value of investment issued + deposits + all debts + all rights
ประเภทคู่สัญญา / ผู้ออกตราสาร
1. รัฐบาลไทย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
กองทุนเพือการฟื% นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงิน
3. บริษทั จํากัด
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ Investment grade หรือ
รัฐวิสาหกิจทีมี กม. เฉพาะจัดตั%ง เป็ นต้ น )
4. องค์ กรระหว่ างประเทศ (World Bank, ADB, IFC)
5. คู่สัญญาอืนๆ (นอกเหนือจาก 1 ถึง 4)

Counterparty limit (ต่ อราย)
% สิ นทรัพย์ ลงทุน
ไม่ จาํ กัด
30%
15%
15%
5%
5

หลักการ
แบบรายงานข้ อมูลทาง
การเงิน (XML) ในปัจจุบัน
สามารถคํานวณ product
limit ได้ บางส่ วน

ให้ บริษทั จัดส่ งแบบ
รายงานการคํานวณ
Product limit

กรอกข้ อมูลเพิมเติม
ใน XML

ไม่ สามารถคํานวณ
product limit จากรายงาน
XML ได้ เนืองจากในหน้ า
หน่ วยลงทุน (3307) ไม่ ได้
แยกส่ วนประกอบของแต่
ละกองทุนเพือการคํานวณ
แบบ Look-through

Counterparty limit และ
Issuer limit สํ านักงาน
สามารถติดตามได้ จาก
รายงาน XML แต่ ต้องขอ
ความร่ วมมือภาคธุรกิจใน
การกรอกชือคู่สัญญาให้
เป็ น format เดียวกัน

ให้ บริษทั จัดส่ ง Master file
รายชือคู่สัญญา เพือใช้ เป็ น key
index ในการจับกลุ่ม
counterparty และ issuer
6

การรายงานข้ อมูล
1

2

แบบรายงานการคํานวณสั ดส่ วนการลงทุนตามประเภท
สิ นทรัพย์ (Product limit)
คําสัง นายทะเบียน ให้บริ ษทั ยืน แบบรายงานการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืน

รายชือผู้ออกตราสาร / คู่สัญญาของบริษทั ในการลงทุนและ
การประกอบธุรกิจอืน
• Master file
• เพือใช้สาํ หรับการ mapping รายชือผูอ้ อกตราสาร / คู่สญ
ั ญาในแบบรายงานข้อมูลทาง
การเงิน (XML)
7

แบบรายงานการคํานวณสั ดส่ วนการลงทุนตาม
ประเภทสิ นทรัพย์ (Product limit)

8

Master file รายชือผู้ออกตราสาร / คู่สัญญาของบริษทั
ในการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืน

9

รายละเอียดการจัดส่ งข้ อมูล
แบบรายงาน product limit
1. รู ปแบบการส่ ง
กระดาษ และ excel file
2. การตัAงชือ excel file รหัสบริ ษทั _product limit_MMYY
(เดือน ปี พ.ศ.)
ตัวอย่าง 1001_product limit_0856
3. รอบระยะเวลาในการ - รายเดือน
จัดส่ ง
ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิA นเดือน
ภายใน 45 วันนับแต่วนั สิA นไตรมาส
4. การจัดส่ งครัAงแรก ตามทีกาํ หนดในคําสัง นายทะเบียน
5. ช่องทางการจัดส่ ง

Master file รายชือคู่สัญญา
excel file
รหัสบริ ษทั _counterparty_MMYY
(เดือน ปี พ.ศ. ทีจดั ทํา /เพิมรายชือ)
ตัวอย่าง 1001_counterparty_0856
- ครัAงแรก
- เมือมีการเปลียนแปลง (เพิมรายชือ)
จัดส่ งพร้อมกับการส่ งแบบรายงาน
product limit ครัAงแรก

excel file ส่ งทาง email:
life_investment@oic.or.th
nonlife_investment@oic.or.th
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รอบระยะเวลาในการจัดส่ ง
รายงานประจําเดือน

ระยะเวลาจัดส่ งข้ อมูล

มกราคม

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิA นเดือน

กุมภาพันธ์

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิA นเดือน

มีนาคม

ภายใน 45 วัน นับแต่ วนั สิ%นไตรมาส

เมษายน

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิA นเดือน

พฤษภาคม

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิA นเดือน

มิถุนายน

ภายใน 45 วัน นับแต่ วนั สิ%นไตรมาส

กรกฎาคม

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิA นเดือน

สิ งหาคม

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิA นเดือน

กันยายน

ภายใน 45 วัน นับแต่ วนั สิ%นไตรมาส

ตุลาคม

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิA นเดือน

พฤศจิกายน

ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิA นเดือน

ธันวาคม

ภายใน 45 วัน นับแต่ วนั สิ%นปี
11

การกรอก XML เพือรองรับประกาศลงทุนฯ

12

การกรอก xml เพือกําหนด key index
หน้ ารายงาน
1. เงินฝากสถาบันการเงิน
หน้ารายงาน 3710

การกรอกรายงาน
- ใช้ involve party type code เป็ นตัวระบุวา่ เป็ นการฝากเงินในหรื อ
นอกประเทศ
- สํานักงาน คปภ. กําลังพิจารณาการขอรหัสธนาคารจาก BOT อยู่
เพือให้ทราบชือธนาคารด้วย
2. ตราสารหนีAภาครัฐ
กรณี ทีเป็ นพันธบัตรองค์กรหรื อรัฐวิสาหกิจทีมีรัฐบาลคํAาประกัน
หน้ารายงาน 3302 พันธบัตร- ประกาศลงทุนใหม่จะถือว่าคู่สญ
ั ญา (counterparty limit) เป็ นรัฐบาล
ตัวc เงินคลัง
ในการกรอกรายงานให้กรอกไว้ทีขอ้ 2 คือหัวข้อพันธบัตรองค์กรหรื อ
รัฐวิสาหกิจ แต่ให้กรอกหมายเหตุวา่ “รัฐบาลคํา% ประกัน”
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การกรอก xml เพือกําหนด key index
หน้ ารายงาน

การกรอกรายงาน

3. ตราสารหนีA (ตัวc เงิน)
- กรณี ทีเป็ น Structured notes ให้เขียนระบุในช่องหมายเหตุเพือแยก
หน้ารายงาน 3303 ตัวc สัญญา เป็ น “structured notes ทีคุ้มครองเงินต้ น” กับ “structured notes ที
ใช้เงิน-ตัวc แลกเงิน
ไม่ คุ้มครองเงินต้ น” เพราะเฉพาะ structured notes ทีคุม้ ครองเงินต้น
เท่านัAนทีอยูใ่ น limit ของการลงทุนในหมวดตราสารหนีA
- สําหรับตราสารหนีAอืนๆหากมีการคํAาประกันให้นบั limit ของ
ผูค้ A าํ ประกันไม่ใช่ผอู้ อก โดยให้กรอกให้กรอกชือผูค้ A าํ ประกันใน
ช่องคํAาประกัน
4. ตราสารกึงหนีAก ึงทุน
- สําหรับตราสารหนีAอืนๆหากมีการคํAาประกันให้นบั limit ของ
หน้ารายงาน 3306 หุน้ กู-้ หุน้ กู้ ผูค้ A าํ ประกันไม่ใช่ผอู้ อก โดยให้กรอกในช่องหมายเหตุวา่
แปลงสภาพ
“............คํา% ประกัน”
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การกรอก xml เพือกําหนด key index
หน้ ารายงาน
การกรอกรายงาน
5. ตราสารกึงหนีAก ึงทุน
- ร่ างประกาศลงทุนฉบับใหม่ เปิ ดโอกาสให้สามารถลงทุนในหุน้ กู้
หน้ารายงาน 3306 หุน้ กู-้ หุน้ กู้ ด้อยสิ ทธิได้
แปลงสภาพ
1) กรณี เป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ให้ระบุในช่องหมายเหตุวา่
“หุ้นกู้แปลงสภาพ”
2) กรณี ทีเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ให้ระบุในช่องหมายเหตุวา่
“หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ”
6. ตราสารทุน
หน้ารายงาน 3305

- ร่ างประกาศลงทุนฉบับใหม่ แยกการถือตราสารทุนออกเป็ น
1) เพือการลงทุน (ไม่เกิน 10% ของจํานวนตราสารทุนทีออกจําหน่าย)
2) เพือการประกอบธุรกิจอืน
ดังนัAน ในกรณี ทีมีการลงทุนในตราสารทุนเพือการประกอบธุรกิจอืน
ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุวา่ “การประกอบธุรกิจอืน”
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การกรอก xml เพือกําหนด key index
หน้ ารายงาน
7. ตราสารทุน
หน้ารายงาน 3305
8. หน่วยลงทุน
หน้ารายงาน 3307

การกรอกรายงาน
เนืองจากประกาศลงทุนแยก limit ของหุน้ listed และ non-listed ดังนัAน
ให้ดูวา่ หากช่อง “ราคาเสนอซืAอ” มีขอ้ มูลจะถือว่าเป็ นหุน้ listed
ประกาศลงทุนใหม่ใช้หลักการ look-through ซึ งแบบรายงานใน
ปั จจุบนั ไม่รองรับ ดังนัAนให้กรอกตามเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการ
ปรับปรุ งแบบรายงาน XML
ยกเว้น กองทุนต่อไปนีAให้ระบุประเภทกองทุนในช่องหมายเหตุ
“Property” หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
“REITs” หมายถึง กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
“Infra” หมายถึง กองทุนรวมโครงสร้างพืAนฐาน
“Commodity” หมายถึง กองทุนรวมสิ นค้าโภคภัณฑ์
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การกรอก xml เพือกําหนด key index
หน้ ารายงาน
9. สัญญาซืA อขายล่วงหน้า
หน้ารายงาน 3310
10. ตราสารหนีAทีมีลกั ษณะของ
สัญญาซืAอขายล่วงหน้าแฝง
หน้ารายงาน 3303
11. การให้กยู้ มื
การให้เช่าซืA อรถ

การกรอกรายงาน
กรอกตามเดิม
กรณี Structured note ทีไม่คุม้ ครองเงินต้น (เช่น credit-linked note)
ให้ระบุในช่องหมายเหตุวา่ เป็ น
“structured notes ทีไม่ คุ้มครองเงินต้ น”
กรอกตามเดิม
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การกรอก xml เพือกําหนด key index
หน้ ารายงาน
12. การอาวัล (เฉพาะชีวติ )
และการออกหนังสื อคํAา
ประกันเพือเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญาของ
โครงการต่างๆ
13. การทําธุรกรรมยืมและ
ให้ยมื หลักทรัพย์
14. การทําธุรกรรมซืA อหรื อ
ขายหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญา
ขายหรื อซืA อคืน

การกรอกรายงาน
หน้า 1220 ให้กรอกวงเงินคํAาประกันในบรรทัดภาระผูกพันอืน ส่ วน
ภาระผูกพันอืนๆนอกเหนือจากนีAไม่ตอ้ งกรอกใน 1220 แต่ให้ไป
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน้า 1220 ของบริ ษทั ประกัน
ชีวติ จะมีบรรทัดอาวัลตัวc เงินอยูแ่ ล้ว แต่ไม่มีบรรทัดออกหนังสื อคํAา
ประกัน)
- ในการบันทึกบัญชีจะถือว่าเป็ นธุรกรรมการกูย้ มื เงินโดยจะบันทึก
บัญชี เจ้าหนีAตามสัญญา Repo/ SBL หรื อลูกหนีAตามสัญญา Repo/ SBL
(แล้วแต่กรณี ) ซึ งจะอยูป่ นอยูใ่ นหน้ารายงาน 6900 หรื อ 5900
-ในหน้า 6900 มีรายการ “หนีAสินจากการให้ยมื หลักทรัพย์ (SBL)” แยก
ออกมาต่างหาก แต่ใน 5900 ไม่มีรายการนีA
จึงขอให้บริ ษทั ระบุในช่องหมายเหตุของรายการลูกหนีAอืนว่ามี
จํานวนเท่าไหร่

18

การกรอก xml เพือกําหนด key index
หน้ ารายงาน
15. การนับหลักทรัพย์ทีวาง
คํAาประกันการยืม

16. การไม่นบั หลักทรัพย์ที
ได้รับเป็ นประกันการให้ยมื

การกรอกรายงาน
ทางบัญชีรายการนีAจะไม่อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน (แต่จะมีรายการ
ลูกหนีA SBL มาแทน) ซึ งจําเป็ นต้องกระจายสิ นทรัพย์ทีวางเป็ น
หลักประกันการยืมเข้า limit ต่างๆ ให้กรอกทีช่องหมายเหตุของ
รายการ “รวม” ของสิ นทรัพย์ประเภทต่างๆทีนาํ ไปวางหลักประกัน
ตามกลุ่มของ limit
ให้เขียนจํานวนเงินทีได้รับมาเป็ นหลักประกันการให้ยมื ในช่องหมาย
เหตุทา้ ยหลักทรัพย์นA นั ๆ
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การคํานวณสิ นทรัพย์ ลงทุน
สิ นทรัพย์ ลงทุน = สิ นทรัพย์ ตามที/ระบุในร่ างประกาศฯ หมวด 2 ประเภทสิ นทรัพย์
หักด้ วย รายการอาวัลและภาระผูกพัน (1220)
หักด้ วย ตราสารทุนเพือ/ การประกอบธุรกิจอืน/ (3305)
บวกด้ วย ลูกหนีJ SBL หรือ Repo (5900)
หักด้ วย เจ้ าหนีJ SBL หรือ Repo (6900)
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ร่ างประกาศลงทุนฯ : ประเภทสิ นทรัพย์
หมวด 2 ประเภทสิ นทรัพย์
ฝากเงินไว้กบั สถาบันการเงิน
ตราสารหนีA
ตราสารกึงหนีA ก ึงทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
สัญญาซืA อขายล่วงหน้า (Forward / Future / Swap / Option)
ตราสารหนีAทีมีลกั ษณะของสัญญาซืA อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
การให้กยู้ มื การให้เช่าซืA อรถ การรับอาวัลตัวc เงิน (ชีวติ ) และการออกหนังสื อ
คํAาประกันฯ
• การทําธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
• การทําธุรกรรมซืA อหรื อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรื อซืA อคืน

•
•
•
•
•
•
•
•
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หากมีข้อสงสั ย หรือ สอบถามเพิมเติมเกียวกับ
แบบรายงาน / ร่ างประกาศฯ
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