หลักการและสาระสําคัญ
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทประกันวินาศภัย
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1

1. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดแนวทางกํากับ
การลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย

2. Industry hearing และ
ประชุมชี้แจงสมาคมฯ เกี่ยวกับ
หลักการของร่างประกาศ
( ส.ค. – ก.ย. 55)

3. Focus group พิจารณา
จัดทําสาระสําคัญ (ก.ย. 55)

6. ที่ประชุมคณะกรรมการ
คปภ. เห็นชอบร่างสาระสําคัญ
ของประกาศฯ (มี.ค. 56)

5. Industry hearing และ
ประชุมชี้แจงสมาคมฯ เกี่ยวกับ
ร่างสาระสําคัญของประกาศ
( ก.พ. 56)

4. ที่ประชุมคณะกรรมการ
คปภ. เห็นชอบหลักการของ
ร่างประกาศฯ (พ.ย. 55)

7. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างประกาศ คปภ.
(เม.ย. – พ.ค. 56)

8. ที่ประชุมคณะกรรมการ
คปภ. เห็นชอบการปรับปรุง
เพิ่มเติมหลักการของร่าง
ประกาศฯ (28 มิ.ย. 56)

Next
9. สายกฎหมายพิจารณาร่าง
ประกาศฯ ก่อนเสนอท่าน
ประธาน คปภ. ลงนาม
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หลักการของร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนฯ
1

เน้นการกําหนดให้บริษัทมีการบริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับภาระผูกพัน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ธรรมาภิบาล และความเหมาะสมของบุคลากร

2

ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่ายขึ้น

3

แยกออกเป็น การลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่น

4

ทบทวนการกําหนดสัดส่วนการลงทุน:
Product limit / Issuer limit / Counterparty limit

5

ใช้หลักการลงทุนเพื่อพอร์ตของตนเอง (Proprietary Investment Portfolio)
ในการพิจารณาผ่อนผันให้บริษัทประกันวินาศภัยลงทุนในตราสารทุนเกินสัดส่วน
3

การปรับปรุงแก้ไขประกาศว่าด้วยการลงทุนในครัง้ นี้
เป็นการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนใหม่ทั้งฉบับ

คํานึงถึงความมั่นคง สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและภาระหนี้สิน เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และทบทวนประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ภาคธุรกิจร้องขอ

เพิ่มเติมข้อกําหนดเกี่ยวกับความพร้อมของระบบงานและบุคลากร

ปรับปรุงให้มีความ ชัดเจน เข้าใจง่าย รัดกุม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เช่น ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้เอกชนต่างประเทศ และ REITs เป็นต้น

การลงทุน

การประกอบธุรกิจอื่น

การลงทุน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Forward / Future / Swap / Option)
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured note)
การให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ และการออกหนังสือ
ค้ําประกันฯ
การทําธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
การทําธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญา
ขายหรือซื้อคืน

การประกอบธุรกิจอื่น
บริษัทที่มีศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และ
ทรัพยากรเพียงพอ
สามารถประกอบธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อหาผลตอบแทน
เพิ่มเติมได้

•
•
•
•

การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
การให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น
(Back office)
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์
การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น

5

สาระสําคัญของร่างประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนฯ
ภาค 1 การลงทุน
• หมวด 1 บททั่วไป
• หมวด 2 ประเภทสินทรัพย์
• หมวด 3 การกําหนดสัดส่วนการลงทุน
• Product limit
• Issuer limit
• Counterparty limit
• หมวด 4 ข้อกําหนดเกี่ยวกับลักษณะของ
ตราสารและหลักเกณฑ์การลงทุน

ภาค 2 การประกอบธุรกิจอื่น
• หมวด 1 บททั่วไป
• หมวด 2 ประเภทการประกอบธุรกิจอื่น
• หมวด 3 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
อื่น

ภาค 3 บทเฉพาะกาล
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ภาค 1 การลงทุน

บททั่วไป
•
•
•
•
•
•

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
กรอบนโยบายลงทุน / แผนการลงทุน
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการลงทุน และคุณสมบัติของผู้จัดการลงทุน
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
(เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งรวมของบริษัท ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื่อง
มาตรฐานขั้นต่ําการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ)

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบเกี่ยวกับการลงทุน

•

(ร่างประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน
การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทฯ)
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
อนุมัติ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการย่อย
เพื่อดูแลการ
ประกอบธุรกิจอื่น

หน่วยงานการ
ลงทุน

กรอบนโยบายการ
ลงทุน

แผนการลงทุน

นโยบายการ
ประกอบธุรกิจอื่น

ติดตาม
สอดส่อง
นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง
รวม*

ผลการดําเนินงาน
การลงทุน / การ
ประกอบธุรกิจอื่น

ระบบการควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน

กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงจากการ
ลงทุน / การประกอบ
ธุรกิจอื่น

ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลงทุน

* หมายเหตุ: นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริ8ษัท

คณะกรรมการลงทุน (Investment committee)
คณะกรรมการลงทุน
(ไม่น้อยกว่า 3 คน)

กรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท
บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุน
(บุคคลภายใน หรือ ภายนอก ก็ได้)

บทบาทหน้าที่
• จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน
• กํากับดูแลการลงทุนของบริษัท
• กํากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการลงทุน
• กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัท
• บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน
• รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

* บริษัทต้องแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน รวมทั้งกรณี outsource ให้บุคคลภายนอกลงทุนแทน
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กรอบนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การรับประกันภัย การทําสัญญาประกันภัยต่อ
การบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน ฐานะเงินกองทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ผลตอบแทนที่คาดหวัง
และความพร้อมของระบบและบุคลากรในการรองรับการลงทุน
1. ขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน (asset allocation)
2. จํานวนวงเงินลงทุนที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมตั ิให้ลงทุนได้
3. เงื่อนไขการนําสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพัน
4. นโยบายการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกให้ดําเนินการลงทุนแทนบริษัท
5. เงื่อนไขการทํา SBL หรือ Repo (ถ้ามี)

Remarks
1. ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
2. ครั้งแรก: จัดส่ง คปภ.
ภายใน มี.ค. 57
3. ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง : จัดส่ง คปภ. ภายใน
90 วัน นับแต่สิ้นปี
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง :
จัดส่ง คปภ. ภายใน 30 วัน

6. policy on the use of derivatives (ถ้ามี)
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กรอบนโยบายการลงทุน
แผนการลงทุน

แผนการลงทุน

1. สัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุนแต่ละประเภท (limits for the allocation of
assets)
2. วิธีการ / กระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน (policy on the
selection of individual securities)

3. นโยบายการให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ และการออกหนังสือค้ําประกัน

4. แผนงานการทําธุรกรรม Derivative และ การลงทุนใน Structured notes

Remarks
1. ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมลงทุน
2. ครั้งแรก: จัดส่ง คปภ.
ภายใน มี.ค. 57
3. ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง : จัดส่ง คปภ. ภายใน
90 วัน นับแต่สิ้นปี
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง :
จัดส่ง คปภ. ภายใน 30 วัน
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คุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน
2. ไม่มีลักษณะต้องห้าม

1. ผ่านการอบรม
• หลักสูตรตามที่
นายทะเบียนกําหนด

• บุคคลล้มละลาย
• ต้องคําพิพากษาให้
ลงโทษจําคุก

3. มีความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
• CFA/CISA level 1 +
ประสบการณ์ 3 ปี
• ปริญญาโท +
ประสบการณ์ 3 ปี
• ปริญญาตรี +
ประสบการณ์ 7 ปี
• CFA/CISA level 3
• ขึ้นทะเบียนเป็น ผจก.
กองทุน ของ กลต.

กําหนดระยะเวลาภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
ว่าจ้างนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญให้
ลงทุนแทนบริษัท

ลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่าํ
12

ภาค 1 การลงทุน
สัดส่วนและหลักเกณฑ์การลงทุน
1) Quantitative requirements (% ต่อสินทรัพย์ลงทุน)
• Product limit
• Issuer limit
• Counterparty limit
2) Qualitative requirements
• Rating
• ประเภทผู้ออก คู่สัญญา
• listing requirement (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ / ThaiBMA)
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Product Limit
นับรวมมูลค่าของตราสารแต่ละประเภทของผู้ออก/คู่สัญญาทุกรายรวมกัน
ประเภทตราสาร

Product Limit
% สินทรัพย์ลงทุน

1. เงินฝากสถาบันการเงิน

ไม่จํากัด

2. ตราสารหนี้ภาครัฐ

ไม่จํากัด

3. ตราสารหนี้เอกชน

60%

4. ตราสารทุน (ในและต่างประเทศ)

30%

5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

20%

6. การให้กู้ยืม

20%

7. การลงทุนต่างประเทศ

15%

8. การออกหนังสือค้ําประกัน

5%

9. ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ + Structured notes + ตราสารทุน non-listed
+ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (ในและต่างประเทศ)

5%
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Issuer Limit
Sub-limit ภายใต้ Product limit มูลค่าของตราสารแต่ละประเภทของผู้ออก/คู่สัญญาแต่ละราย
Product Limit
% สินทรัพย์
ลงทุน

Issuer Limit
% สินทรัพย์ลงทุน

1. เงินฝากสถาบันการเงิน

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

2. ตราสารหนี้ภาครัฐ

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

3. ตราสารหนี้เอกชน

60%

15%

4. ตราสารทุน

30%

15%

5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

20%

10%
(ต่อกองทุนรวม)

6. การให้กู้ยืม

20%

5%

7. การลงทุนต่างประเทศ

15%

5%

8. การออกหนังสือค้ําประกัน

5%

5%

9. ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ + Structured notes + ตราสารทุน non-listed +
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

5%

5%

ประเภทตราสาร
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Counterparty Limit
นับ Exposure ที่มีต่อ counterparty ใดๆ (บนทุกตราสารและประเภทธุรกรรม)
Exposure → value of investment issued + deposits + all debts + all rights
ประเภทคู่สัญญา / ผู้ออกตราสาร
1. รัฐบาลไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงิน
3. บริษัทจํากัด
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ Investment grade หรือ
รัฐวิสาหกิจที่มี กม. เฉพาะจัดตั้ง เป็นต้น )
4. องค์กรระหว่างประเทศ
5. คู่สัญญาอื่นๆ (นอกเหนือจาก 1 ถึง 4)

Counterparty limit (ต่อราย)
% สินทรัพย์ลงทุน
ไม่จํากัด
30%
15%
15%
5%
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เงินฝาก และตราสารหนี้

Product
1. เงินฝาก
2. ตราสารหนี้
- ภาครัฐไทย
- รัฐวิสาหกิจ
(คลังไม่ค้ํา)
- บริษัทจํากัด

ร่างประกาศฯ
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน)
Product limit

Issuer limit

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

ไม่จํากัด

60%

15%

Counterparty limit
(ต่อราย
รวมทุกธุรกรรม)

เงื่อนไขอื่น

ภาครัฐไทย ไม่จํากัด
Investment grade
สถาบันการเงิน 30%
ยกเว้น ธ. ที่ กม. จัดตั้ง
รัฐวิสากิจ กม. จัดตั้ง 15%
บจ. Investment grade 15%
คู่สัญญาอื่น 5%
investment grade
ยกเว้น รัฐวิสากิจ ที่ กม.
จัดตั้ง
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ตราสารทุน และ กองทุนรวม

Product

ร่างประกาศฯ
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน)
Product limit

3. ตราสารทุน
(ไทยและ ตปท.)

4. กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
REITs และ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน

30%

20%

Issuer limit

15%

10%
(ต่อกองทุน)

Counterparty limit
(ต่อราย
รวมทุกธุรกรรม)

เงื่อนไขอื่น

ภาครัฐไทย ไม่จํากัด
สถาบันการเงิน 30%
รัฐวิสากิจ กม. จัดตั้ง 15%
บจ. Investment grade 15%
คู่สัญญาอื่น 5%

ไม่เกิน 10% ของจํานวน
ตราสารทุนที่ออกจําหน่าย
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
1) ทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า
1,500 ล้านบาท
2) จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่บริษัทสามารถลงทุนได้โดยตรง เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม
ตราสารทุน การคํานวณสัดส่วนการลงทุน ใช้วิธี Look through และนับรวมกับการลงทุนในตราสารประเภทเดียวกันที่บริษัท
ลงทุนโดยตรง
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สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Product

5. สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
- Forward
- Future
- Swap
- Option

ร่างประกาศฯ
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน)
Product limit

Issuer limit

ไม่เกินมูลค่า
ความเสี่ยง

-

Counterparty limit
(ต่อราย
รวมทุกธุรกรรม)

สถาบันการเงิน 30%

เงื่อนไขอื่น
1) เพื่อ hedging เท่านั้น
2) กรณีไม่ใช่ Plain Vanilla
derivatives ขอความเห็นชอบ
3) exchange หรือ OTC กับ ธพ.
investment grade
4) ส่งมอบเป็นเงินสดหรือสินค้าที่บริษทั
สามารถลงทุนได้
5) ใช้สัญญา ISDA หรือรูปแบบสัญญา
อื่นที่ใช้มาตรฐานในธุรกิจ
6) ห้ามเป็น option writer
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การให้กู้ยืมแก่พนักงาน

Product

5. การให้กู้ยืมแก่
พนักงาน

ร่างประกาศฯ
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน)
Product limit

Issuer limit

5%

ไม่เกิน 1 ล้าน
บาท

Counterparty limit
(ต่อราย)

เงื่อนไขอื่น
1) มีบุคคลค้ําประกัน
2) เป็นไปตามนโยบายการให้กู้ยืม
หรือระเบียบของบริษัท
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การให้กู้ยืม
ร่างประกาศฯ
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน)

Product

Product limit

Issuer limit

Counterparty limit
(ต่อราย)

เงื่อนไขอื่น
บริษัทต้องกําหนดนโยบายการให้กู้ยืม /
เช่าซื้อรถ / ออกหนังสือค้ําประกัน

6. การให้กู้ยืม
6.1) การให้กู้ยืมโดยมี
หลักทรัพย์จํานองหรือจํานํา
เป็นประกัน
6.2) การให้กู้ยืมโดยมี สง.
/ธพ.ตปท. / องค์กรระหว่าง
ประเทศ ค้ําประกัน

20%
5%

6.3) การให้เช่าซื้อรถ
6.4) การออกหนังสือค้ํา
ประกัน

สถาบันการเงิน 30%
บจ. Investment grade
15%
บจ. Listed 15%
องค์กรระหว่างประเทศ
15%
คู่สัญญาอื่น 5%

1) collateral ตามที่กําหนด
2) บุคคลธรรมดา LTV ไม่เกิน 90%
นิติบุคคล LTV ไม่เกิน 70%
1) investment grade ยกเว้น องค์กร
ระหว่างประเทศ
2) นับรวมภาระค้ําประกันใน
counterparty limit ของผู้ค้ําประกัน
1) LTV ไม่เกิน 90%
2) จัดให้มีประกันภัย และบริษัทเป็น
ผู้รับผลประโยชน์
1) collateral ตามที่กําหนด
2) LTV ไม่เกิน 70%

5%
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การลงทุนต่างประเทศ
Product

ร่างประกาศฯ
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน)
Product limit

Issuer limit

Counterparty limit
(ต่อราย)

เงื่อนไขอื่น

7. ลงทุน ตปท
7.1) เงินฝาก
ธพ.ต่างประเทศ

5%

7.2) ตราสารหนี้
ต่างประเทศ

5%

7.3) ตราสารทุน
ต่างประเทศ (listed)
7.4) กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ REITs
และ กองทุนรวมสินค้า
โภคภัณฑ์

15%
(เฉพาะ 7.4
ไม่เกิน 5%)

5%

5%
(ต่อกองทุน)

องค์กรระหว่างประเทศ
15%
อื่นๆ 5%

1) investment grade
2) เพื่อรอการลงทุนหรือชําระ คชจ.
1)ไม่ด้อยสิทธิ / ไม่ใช่ SN
2) investment grade
3) ข้อมูลแพร่หลาย
1) listed ใน exchange เป็นสมาชิก
IOSCO / WFE
2) ข้อมูลแพร่หลาย
1) ภายใต้กํากับหน่วยงานสมาชิก IOSCO / WFE
2) Retail fund / ข้อมูลแพร่หลาย
3) กองทุนอสังหาฯ และ REITS มีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ํากว่า 1,500 ลบ. และ จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
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สินทรัพย์ลงทุนอื่น
ร่างประกาศฯ
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน)

Product

Product limit

Issuer limit

Counterparty limit
(ต่อราย)

เงื่อนไขอื่น

8. สินทรัพย์ลงทุนอื่น
8.1) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ

5%

8.2) Structured Note

5%

8.3) ตราสารทุน
(Non-listed)

5%

สถาบันการเงิน 30%
รัฐวิสากิจ กม. จัดตั้ง 15%
บจ. Investment grade 15%
คู่สัญญาอื่น 5%

5%

8.4) กองทุนรวมที่ลงทุนใน
สินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนโดยตรง
ไม่ได้ เช่น กองทุนรวมสินค้า
โภคภัณฑ์

Investment grade
1) ขอความเห็นชอบ
2) ธพ. Investment grade
1) ขอความเห็นชอบ
2) Non-listed ต่างประเทศ
ลงทุนได้เฉพาะธุรกิจ
ประกันภัยและที่เกี่ยวเนื่อง
3) ไม่เกิน 10% ของจํานวน
ตราสารทุนที่ออกจําหน่าย

5%
(ต่อกองทุน)
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ภาค 2 การประกอบธุรกิจอื่น

•
•
•

ประเภทการประกอบธุรกิจอื่น
เงื่อนไขทั่วไปการประกอบธุรกิจอื่น
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่น
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ประเภทการประกอบธุรกิจอื่น
2

1

การให้บริการด้านงานสนับสนุน
บุคคลอื่น

การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์
• การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
• การเป็นตัวแทนด้านตลาดกองทุนส่วนบุคคล
• การทําธุรกิจติดต่อหรือแนะนําบริการ

4
การถือตราสารทุน เพื่อการประกอบ
ธุรกิจอื่น
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เงื่อนไขทั่วไป การประกอบธุรกิจอื่น
1

2

3

4

5

6

• ขอความเห็นชอบนายทะเบียน
• แยกแสดงรายได้จากการประกอบธุรกิจอื่นให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
• บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
• นโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
• กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอื่น
• ได้รับใบอนุญาต ขึ้นทะเบียน หรือได้รับความเห็นชอบ กรณีการประกอบธุรกิจอื่นมีหน่วยงานกํากับเป็น
การเฉพาะ
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นโยบายการประกอบธุรกิจอื่น
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ความพร้อมของระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรของ
บริษัท ฐานะเงินกองทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite)
1. ขอบเขตและประเภทการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทจะดําเนินการ
2. นโยบายการประกอบธุรกิจอื่น ในแต่ละประเภท
3. ขอบเขตอํานาจในการอนุมัติ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่น
4. กลยุทธ์ แผนงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
5. ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ
ในการประกอบธุรกิจอื่น

Remarks
1. ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
2. ครั้งแรก: จัดส่ง คปภ.
ภายใน มี.ค. 57
3. ทบทวนอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง : จัดส่ง คปภ.
ภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปี
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
: จัดส่ง คปภ. ภายใน 30
วัน
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การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
1. เฉพาะที่ทําการส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สอย และอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
2. อาจปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ได้ตามความจําเป็นไม่เกินแห่งละ 3 ล้านบาท หรือขอผ่อนผัน
จากนายทะเบียน
3. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
- ต้องเป็นการเช่าเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจหรือเพื่อป้องกันเสื่อมสภาพ
- ต้องจัดให้มีสัญญาเช่าเป็นหนังสือ
- ต้องไม่ทําสัญญาเช่าที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่ของบริษัท และต้องไม่เป็นอุปสรรคใน
การจําหน่าย
- ต้องให้เช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย
- ต้องกําหนดเงื่อนไขในการให้เช่า อย่างเหมาะสมตามสภาวะตลาดและเป็นปกติทางการค้า
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การให้บริการด้านงานสนับสนุนบุคคลอื่น (Back office)
1. ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรของบริษัท เป็นไปเพื่อให้บริษัทใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และช่วยลดต้นทุนโดยต้องเป็นงานที่บริษัทได้ดําเนินการอยู่แล้ว
2. กําหนดขอบเขต และระบุรายละเอียดในนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทอย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. จัดให้มีสัญญาที่กําหนดรายละเอียดประเภทของการให้บริการ ขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินการ
ขอบเขตความรับผิดชอบ การคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการระหว่างกัน
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การถือตราสารทุน เพื่อการประกอบธุรกิจอื่น
1. ขอความเห็นชอบ
2. เฉพาะตราสารทุนของบริษัทจํากัด ดังต่อไปนี้
2.1) บริษัทที่ประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวม
2.2) บริษัทประกันภัย (เพื่อการแก้ไขฐานะการเงิน) ถือครองได้ไม่เกิน 5 ปี และขอขยายระยะเวลาจาก
คณะกรรมการ คปภ. ได้อีกไม่เกิน 5 ปี
2.3) บริษัทประกันภัยต่อชีวิต (เฉพาะบริษัทประกันภัยต่อวินาศภัย)
*2.4) บริษัทประกันภัยในประเทศในกลุ่ม ASEAN หรือบริษัท Holding ที่ถือหุ้นบริษัทประกันภัยใน
ASEAN
*2.5) นายหน้าประกันชีวิต (กรณีบริษัทประกันวินาศภัย)
3. บริษัทมีฐานะการเงินและเงินกองทุนที่เพียงพอ
4. ถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น รวมไม่เกิน 15% สินทรัพย์รวม
5. ต้องกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และแผนกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัทเหล่านั้น
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวม และแผนธุรกิจของบริษัท
6. ต้องสามารถควบคุม ดูแล ติดตามฐานะและการดําเนินงานของบริษัทจํากัดดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนกลยุทธ์
7. แจ้งให้ สนง. ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
8. ต้องจัดเตรียมข้อมูลของบริษัทจํากัดเหล่านั้น ให้ สนง. ตรวจสอบ หรือจัดส่งให้เมื่อร้องขอ
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การประกอบธุรกิจอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์
1. บริษัทต้องได้รับใบอนุญาต ขึ้นทะเบียน หรือได้รับความเห็นชอบ และต้องมีระบบงานและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน กลต. กําหนด
2. สามารถประกอบธุรกิจได้ดังนี้
2.1) การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2.2) การเป็นตัวแทนด้านตลาดกองทุนส่วนบุคคล
2.3) การทําธุรกิจติดต่อหรือแนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ให้แก่
ลูกค้า
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ภาค 3 บทเฉพาะกาล
•

การลงทุนของบริษัท ที่ดําเนินการตามประกาศฉบับปัจจุบัน แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้บริษัทดําเนินการต่อไปได้เพียงสิ้นภาระหรือสิ้นระยะเวลา
ที่ผูกพันไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

•

การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ที่ดําเนินการตามประกาศฉบับปัจจุบัน แต่ไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ เช่น ไม่มีการจัดทํานโยบายการประกอบธุรกิจ
อื่น กระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจอื่น หรือระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่น ให้บริษัทดําเนินการให้
เป็นไปตามประกาศนี้ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
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สิ่งที่ต้องดําเนินการ ภายหลังประกาศมีผลใช้บังคับ
แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
ลงทุน

จัดทํา
กรอบนโยบาย
การลงทุน
แผนการลงทุน

คณะกรรมการ
ย่อย ดูแลการ
ประกอบธุรกิจอื่น

นโยบายการ
ประกอบธุรกิจอื่น
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลงทุน
ภายใน มี.ค. 2557

ทบทวน /
ปรับปรุงเพิ่มเติม

คํานวณ /
รายงาน

กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
(การลงทุน และ
การประกอบ
ธุรกิจอื่น)

สัดส่วนการลงทุน
% สินทรัพย์ลงทุน
• Product limit
• Issuer limit
• Counterparty
limit

ระบบการควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบ
(การลงทุน และ
การประกอบธุรกิจ
อื่น)

จัดให้มี
ผู้ที่รับผิดชอบ
ดูแลหน่วยงาน
การลงทุน
ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด

แบบรายงาน
รายเดือน / ไตรมาส

ภายใน 2 ปี
33

34

หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประกาศฉบับใหม่
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