Shadow Banking
มกราคม 2557
ภาคสถาบั น การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธ นาคารมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเป็นแหล่งระดมทุนที่สําคัญของผู้ที่
ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้
ลงทุน สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจึงมีความสําคัญต่อตลาดการเงิน
เช่นเดียวกับธนาคาร

กฎเกณฑ์กําหนดไว้ จึงทําให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากระยะเวลาครบกํ า หนดของทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ไ ม่
สอดคล้องกัน (maturity transformation) หรือการไหลออกของ
เงิน ทุน พร้อ มกัน หรือ ขาดสภาพคล่ อ งอย่า งฉับ พลัน
(liquidity
transformation) มากกว่าระบบธนาคาร

อย่างไรก็ดี ด้วยบทบาทและแนวนโยบายด้านการพัฒนาจึงทํา
ให้อาจมีความแตกต่างของระดับการกํากับดูแลเมื่อเทียบกับธนาคาร
จากบทเรียนที่เกิดขึ้นรุนแรงในช่วงวิกฤติการเงินโลกในระบบสถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร อาทิ วิกฤติตราสารซับไพร์ม การล้มละลายของ
Lehman Brothers ภาวะตื่นตระหนกไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุน
ตลาดเงิ น ในสหรั ฐ ฯ และปั ญ หาขาดสภาพคล่ อ งอย่ า งรุ น แรงของ
ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ หรือตลาดซื้อคืน ซึ่งนํามาสู่ความล้มเหลวของ
AIG จนทําให้รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องเข้าไปช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
จึงทําให้เกิดความกังวลว่า ความแตกต่างและความไม่เพียงพอของ
การกํากับดูแลสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ภาคธนาคารอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อระบบการเงินขึ้นซ้ําอีกได้

ธุรกรรมจํานวนมากของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีระดับ
การกู้ยืมหรือ leverage ในระดับสูง เพราะส่วนหนึ่งมีระดมเงินทุนจาก
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และมีการแปลงอีกหลายชั้น โดยที่
สิ น ทรั พ ย์ ที่ อ้ า งอิ ง หลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและ
เชื่ อ มโยงกั บ สินทรัพย์ข องสถาบั น การเงิน ที่ไ ม่ใช่ธ นาคารแห่ง อื่น อี ก
หลายทอด (แผนภาพ 1) พร้อมกับมีโครงสร้างวิศวกรรมทางการเงินที่
มีความซับซ้อนสูงเกินกว่าความเข้าใจของ ผู้ลงทุน และมีกฎเกณฑ์ที่ยัง
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ทําให้ภาคสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เกิด
แรงจูงใจในการทํา ธุ รกรรมที่มีปัญ หาด้านผลประโยชน์ (incentives
problems) และขาดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความกังวลก็พุ่งเป้าไปที่ความเสี่ยงของ
ระบบการเงินของจีนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาของสถาบันการเงินที่
ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เห็นได้จากขนาดการ
ปล่อยกู้โดยบริษัทเงินทุนของจีนเติบโตสูงถึงร้อยละ 33 ต่อปี ในช่วงปี
2008-2011 และร้อยละ 42 ในปี 2012 เมื่อต้นปี ก็มีข่าวที่ทางการจีน
ได้พยายามออกกฎเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการกํากับดูแลระบบ shadow
baking และอุดช่องโหว่การทําธุรกรรมที่จะอาศัยประโยชน์จากความ
แตกต่างหรือช่องว่างของกฎเกณฑ์ (regulatory arbitrage) โดยเฉพาะ
ในส่วนของบริษัทเงินทุนที่เติบโตอย่างมาก

แสดงการเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแห่งอื่นอีกหลายทอด

SEC Pro ฉบับนี้ จึงขอนําบทเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติการเงิน
โลก และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการเงินของโลกที่เกี่ยวกับการ
ติดตามและการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ภาคธนาคาร ซึ่งจะให้
ความสําคัญกับองค์กรหรือธุรกรรมในตลาดทุน มาเล่าเพื่อเป็นความรู้ใน
งานการกํากั บดู แลตลาดทุ น ซึ่ งสํ านั กงานก็ได้ มีแนวทางกํ ากั บดู แลที่
สอดคล้องกับแนวทางของโลก แต่อาจต้องติดตามพัฒนาการทางกฎเกณฑ์
อย่างใกล้ชิดต่อไป
1. ปัญหาสําคัญ
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมักจะระดมเงินในระยะสั้นคล้าย
กับการระดมเงินทุนผ่านเงินฝากของธนาคาร แล้วไปลงทุนในทรัพย์สิน
หรือปล่อยกู้ที่มีระยะเวลายาวกว่า แต่ไม่ต้องตั้งเงินทุนสํารองหรือไม่
ต้ อ งทํ า ตามเกณฑ์ ดํ า รงเงิ น กองทุ น เหมื อ นเช่ น ที่ ร ะบบธนาคารถู ก

แผนภาพ 1 โครงสร้างของระบบ shadow banking

ที่มา: FSB (2011)

นอกจากนี้ ความแตกต่างในการกํากับดูแลยังสร้างแรงจูงใจ
ให้ ธนาคารมี การทํ าธุ รกรรมที่ เป็ นการอาศั ยประโยชน์ จากความ
แตกต่างของกฎเกณฑ์ (regulatory arbitrage) มากขึ้น อย่างเช่น
การโอนความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตออกไปนอกธนาคารผ่ านการขาย
บัญชีลูกหนี้เงินกู้หรือโดยใช้สัญญา credit derivatives กับกลุ่ม
สถาบันการเงินในเครือเพื่อนําไปแปลงเป็นหลักทรัพย์ขายให้กับนัก
ลงทุน และให้สินเชื่อโดยตรงกับสถาบันการเงินในเครือเพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการปล่อยสินเชื่อไปยังผู้ขอสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
ปกติ ธุรกรรมเหล่านี้จะทําให้มีการวัดค่าความเสี่ยงของธนาคารต่ํา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. )
“ก.ล.ต. ดูแลระบบตลาดทุนเพื่อให้คณ
ุ มั่นใจ”
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กว่าควาามเป็นจริง ซึ่งเมืมื่อเกิดวิกฤติในรระบบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาาคาร
ก็ได้ส่งผลต่อระบบธนาคารอย่างรวดเร็วและรุนแรง และเกิดเป็นวิกฤติ
ก
การเงินขึ
น ้นได้
“ความมเสี่ยง system
mic risks ที่เกิดจากระยะเวลลาครบกําหนดของ
ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิสิ น ที่ ไ ม่ ส อดค ล้ อ งกั น หรื อ ด้ด า นสภาพคลล่ อ ง
(matuurity/liquidityy transform
mation) ถ่ายโโอนความเสี่ยงดด้าน
เครดิตอย่างบกพร่อง (flawed creedit risk transsfer) และมีการใช้
า
leveraage มาก
รวมทั้งพฤติกรรมของสถาบ
ก
บันการเงินที่อาศั
า ย
ประโยชน์จากความแแตกต่างหรือช่องว่างของกฎเกกณฑ์ (regulattory
arbitrrage) เป็นปัญหาสํ
ห าคัญ”
กล่องที
อ ่ 1 : AIG’s cash collateral reinvestm
ment program
m
วิ ก ฤติ จากปั
จ ญ หาขา ดสภาพคล่ อ ง อย่ า งรุ น แรงขของธุ ร กรรมใหห้ ยื ม
หลักทรัรัพย์ หรือการซซื้อคืนภาคเอกชชน ซึ่งนํามาสูสู่ความล้มเหลวของ
AIG นั้น เกิดขึ้นจากที่ AIG ซึ่งได้เข้าทําธุรกรรมให้ห้ยืมหลักทรัพย์ (ใน
ฐานะ Agent
A
lender) ได้นําหลักประกั
ป นประเภทเงินสดที่ได้รับมาไป
ม
ลงทุนต่ตอในทรัพย์สินหลายประเภท
ห
โดยได้นําไปลงงทุนใน Mortgaagebacked securities (MBS) กว่าร้
า อยละ 60 ขอองเงินลงทุนทั้งหมด
ห
ในช่วงวิวิกฤติซับไพร์ม มูลค่าตลาดของง MBS ด้อยคค่าลงอย่างมาก และ
เกิดข้อสงสัยของผู้เกี่ยวข้
ย องในตลาดดถึงความสามาารถในการชําระะหนี้
ของ AIIG คู่สัญญาในธุรกรรมให้ยืมหลั
ห กทรัพย์ของ AIG
A จํานวนมากจึง
ได้ขอยกเลิกสัญญา เป็ป็นผลให้ AIG ต้ตองคืนหลักประะกันประเภทเงินสด
น
ในขณะะที่ AIG มีปัญหาที
ห ่จะขายเงินลงทุ
ล นใน MBS จํจานวนมากในรราคา
ต่ํา (firee sales) เพื่อนํ
อ าเงินไปคืนคู่สัสญญา จึงเป็นผลให้
ผ รัฐบาลสหหรัฐฯ
ต้องเข้ามาให้
า ความช่วยเหลื
ย อด้านการเงิน

2. การปรับเปลียนกฎระเบี
ย่
ยบดด้านการเงินของโลกเพื่อกํากับดู
บ แล
ระบบ shadoow banking
จากความเเสี่ยงต่อระบบกการเงินจากภาคคการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
ธ
(เรียกว่
ย า shadow
w banking riskss) ดังที่กล่าว ผู้นํากลุ่ม G-20 ได้
ไ ตกลง
ร่วมกั
ม นและมอบหมายให้ Financcial Stability Board (FSBB) เป็น
องคค์กรหลักในการจัดทําระบบติดตามและพัฒนาาแนวนโยบายสาากลเพื่อ
ปรับปรุ
บ งการกํากับดู
บ แลและกฎเกณฑ์ของภาคกาารเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ที่
สําคัคญประกอบด้วย

(1) นิยามระบบบ shadow bbanking
FSB นิยาม Shadow baanking หมายถึถึง องค์กรหรือธุธรกรรม
ตัวกลางในการจัดสรรเครดิ
ด
ต (ccredit interrmediation) (ไม่ว่า
ทั้งหมดหรื
ห
อบางส่วน)
ว ที่ไม่ได้อยู่ในนระบบธนาคารปกติ
โดยมี แ นวพิ
น จ ารณาเพืพื่ อ กํ า หนดนิ ยามระบบ
ย
“sshadow
bannking” ของประเทศสมาชิก คือ
1) เริ่มจาากพิจารณาองค์ค์กรหรือธุรกรรมมตัวกลางในการรจัดสรร
เครรดิตที่ไม่ได้อยู่ในระบบธนาคารป
น
ปกติทั้งหมด เพืพื่อให้มีข้อมูลครอบคลุม
2) มุ่งไปทที่องค์กรหรือธุธรกรรมที่อาจก่ก่อให้เกิด systemic
riskks ที่ เ กิ ด จาก maturity
transfformation, liquidity
transformation, flawed credit risk transferr, การใช้ leverrage ทั้ง
ทางงตรงและทางอ้้อม และ regullatory arbitrrage เพื่อที่จะพิพิจารณา
กําหนดนโยบาย
ห
แผนนภาพ 2 แนวพิพิจารณาเพื่อกําหหนดนิยามระบบบ shadow bannking
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3) พัฒนาาระบบติดตามสสถานะของธุรกรรมและพั
ก
ฒนาาการใน
ระบบบ shadow banking เพื่อเฝ้าระววังความเสี่ยงต่อระบบ
(systemic risk) และโอกาสเกิกิด regulatory arbitrage เพื
เ ่อที่จะ
พิจารณาดําเนินกาารแก้ไข
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p
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ที่มา: Baank of England (2011); Federal Reserve Bank of
o New York (20013)

FSB เสนอแนะหลักกสําคัญในการติติดตามระบบ shadow
s
ล
ได้ แก่ องค์กรกํากับดูแลควรมีระบบติด
bannking ของแต่ละประเทศ
ตามมที่ มี ข อบเขตกการดู ทั้ ง ระบบบ (system-widde) ที่ เ หมาะส มและมี
อํานาจในการได้
น
มาซึ
า ่งข้อมูลที่เพียยงพอ โดยกระบบวนการติดตามมควรจะ
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ดําเนินการอย่างสม่ําเสสมอและต่อเนื่อง
อ และต้องยืดหยุ
ห ่นสามารถปรัับให้
สอดคล้ล้องกับพัฒนากการใหม่ของตลาาดการเงิน นอกจากนี้ จะต้อง
ตระหนันักว่าสถาบันกาารเงินอาจทําธุรกรรมโดยใช้
ร
ป
ประโยชน์
จากความ
แตกต่างหรื
า อช่องว่างของกฎเกณฑ์ แลละให้ความสําคััญกับความแตกกต่าง
ของโครรงสร้างตลาดการเงินและระบบกฎหมายของงแต่ละประเทศและ
ระดับระหว่
ร างประเทศศ รวมทั้งมีการรแลกเปลี่ยนข้อมู
อ ลระหว่างองค์กร
กํากับดูแลทั้งภายในปรระเทศและระหหว่างประเทศอย่างสม่ําเสมอ

แผนภาพพ 4 5 เรื่องหหลักที่ FSB ใหห้ความสําคัญ

5. ติดตามและล
ลด
ความเสียงเชิง
ระบบจากรูปแบ
บบ
ของธุรกรรมหรืรือ
องค์กรอืนจาก
ก
ภาคการเงินที
ไม่ใช่ธนาคารร

ในระดับโลลก FSB ได้จัดทํทา Global Shadow
S
Banking
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(2)) กําหนดแนวนนโยบายสากลใในการกํากับดูแลความเสี่ยงจจาก
สถาบันการเงิ
น
นที่ไม่ใช่ชธนาคาร โดยย FSB ได้ให้หลักการกํากับดูแลไว้
แ
5 ด้านตามแผนภาพพ 3 โดยเน้นไปที่ 5 เรื่องหลักตามแผนภาาพ 4
(รายละะเอียดตามตาราางแนบ 1-2) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีปัญหาในช่วงวิกฤติ
ก
การเงินโลก
น เพื่อที่จะป้ป้องกันไม่ให้เกิดวิ
ด กฤติการเงินซ้ําอีก
แผนภาพ 3 หลักการกํากับดูแล shadow banking
Focus:
ต้องเน้นไปที่ผลกกระทบและ
ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบ
ด
shadow baanking
Propoortionality:
Asssessment & revview:
ระดับของกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกักับ
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า
นประสิททธิผล
ความเสี่ยงในรระบบการเงินที่สร้าง
า
อย่างต่อเนื่อง
ขึ้นโดยระบบ shadow bankinng
Effectiveneess:
Forward-looking and
ถูกออกแบบแและ
ด ่นและมอง
adaptable ยืดหยุ
นําไปใช้อย่างมี
ไปข้างหน้าที่รองงรับความเสี่ยง
ประสิทธิภาพ
า
ใหมม่ๆ

ที่มา: FSSB (2012)
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s
securitization

ที่มา : FSB (2011)

3. Shadow baanking ในเอเชีชียและประเทศไไทย1

 ธุรกรรม creddit intermediation ของสถาาบันการเงินที่ไม่มใช่ภาค
ธนาคาร ขอ งเอเซี ย มี ข นา ดค่ อ นข้ า งเล็ ก (เพี ย ง 1 ใน 3 ของ
สินทรัพย์รวมในระบบการเงินน)
 ขนาดสินทรัพย์
พ รวมของ Other Financial Intermeediaries
2
(OFI) มีสัดส่วนน้อยรวมกันนไม่เกินร้อยละ 15 ของทั้งระบบบ ซึ่งมี
ธุรกรรมค่อนขข้างหลากหลายย แต่ไม่ซับซ้อน โดยในไทยมีขนาดน้
น อย
กว่าร้อยละ 15
 OFIs เติบโตออย่างรวดเร็วในชช่วงก่อนวิกฤติ แต่ได้เติบโตในออัตราช้า
ลงในช่วงหลังวิ
ง กฤติ
 ในช่ วงหลังวิ กฤติ ขนาดสินนทรั พย์ของบริษัษทเงิน ทุนส่ วนใหญ่จ ะ
เพิ่ ม ขึ้ น มาก แต่ ข นาดของ กองทุ น รวมตลลาดเงิ น และตตราสาร
Securitizatioon ส่วนใหญ่ลดดลง

1

ประเทศที่เข้าร่วมงานศึ
ว
กษาและตอบแบบสอบถาามมี 16 ประเทศ ได้แก่
Ausstralia, China, Hong Kong SAR, Indonesia, Indiaa, New Zealandd, Japan,
Cam
mbodia, Korea, Sri Lanka, Malaaysia, Philippinees, Pakistan, Sinngapore,
Viettnam และประเททศไทย
2

OFI หมายถึง finanncial intermediaaries อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ชธนาคาร บริษัทประกัน
pennsion funds หรือสถาบั
อ
นการเงินขอองรัฐ (ใช้ขนาดขออง OFIs เพื่อแสดงงแทน
ขนาาดของระบบ shaddow banking)
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 ในช่วงระหว่างปี 2008-2011 สินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนของจีน
และกองทุน MMFs ของไทย เติบโตประมาณร้อยละ 140 (เฉลี่ย
เติบโต 33% ต่อปี) และของตราสาร Securitization ของเกาหลี
ใต้เติบโตเกือบร้อยละ 70 (เฉลี่ยเติบโต 16% ต่อปี)
 ขนาดของสินทรัพย์ของธนาคารที่มีอยู่กับ OFI ในประเทศส่วน
ใหญ่จะมีขนาดลดลงหลังจากปี 2008 ยกเว้นในอินเดียและ
มาเลเซีย โดยทุกประเทศมีขนาดไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์
ของระบบธนาคาร ไทยก็มีขนาดเล็กมากประมาณร้อยละ 1
 ประเทศในเอเชียมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์กํากับดูแลเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงจากระบบ shadow banking อย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นใช้
กับสถาบันหรือธุรกรรมใดเป็นการเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้
อํานาจองค์กรกํากับดูแลมากขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลหรือกําหนด
กฎเกณฑ์ และเพิ่มความร่ว มมื อในระหว่า งองค์ก รกํา กับ ดู แ ลที่
เกี่ยวข้อง โดยมาตรการสําคัญ อาทิ
à จีน : ปรับปรุงกฎเกณฑ์การลงทุนใน Wealth Management
Products (WMPs) ของระบบธนาคาร ที่นําเงินลูกค้าร่ํารวยไป
ลงทุนใน Trust Companies เพื่อปล่อยเงินกู้ให้กับธุรกิจต่าง ๆ
(off-balance sheet product ของธนาคาร) ให้มีความโปร่งใส
และเข้มงวดยิ่ง ขึ้น (เช่น จํา กัดขนาดการให้กู้ ยืมประเภท nonstandard ของ WMPs ให้ไม่เกิน 35% ของทรัพย์สิน WMPs
หรือไม่เกิน 4% ของขนาดทรัพย์สินธนาคาร)
à สิงค์โปร์ : ปรับปรุงเกณฑ์ลงทุนใน financial derivatives และ
ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนรวม โดยเน้นที่ความเสี่ยงจาก
คู่สัญญาและเกณฑ์ควบคุมหลักประกัน

แนวนโยบาย FSB ด้านตลาดทุนที่สําคัญ
กองทุนรวมตลาดเงิน
 ให้ใช้ variable NAV
 การบริหารสภาพคล่อง
 จัดให้มีวิธีการจัดอันดับกองทุนรวมตลาดเงินไว้ชัดเจน
ตราสาร Securitization
 ให้ผู้ออกแบกรับความเสี่ยงไว้สว่ นหนึ่ง
ธุรกรรม securities lending and repos
 ควบคุม cash collateral reinvestment
 ควบคุมการนําทรัพย์สินลูกค้าไปใช้เพื่อ บล.
 ให้มี central clearing
การพัฒนาระบบการติดตามและแนวนโยบายในการกํากับดูแลความ
เสี่ยงด้านระบบจาก shadow banking ขององค์กรระหว่างประเทศ
และองค์ ก รกํ า กั บ ดู แ ลในแต่ ล ะประเทศ ให้ มี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ สภาพตลาดการเงิ น ของประเทศ นอกจากจะสร้ า ง
เสถียรภาพและความมั่นคงให้แก่สถาบันการเงินในตลาดทุน และระบบ
การเงินของประเทศโดยรวมแล้ว ยังเป็นการผลักดันมาตรฐานของการ
จั ด การความเสี่ ย งและการดํ า เนิ น งานของสถาบั น การเงิ น ให้ มี มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นมาตรการที่มีผลในการคุ้มครองผู้ลงทุน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

à ฮ่องกง : ปรับปรุงเกณฑ์กองทุนรวมประเภท structured fund
และ Synthetic ETFs โดยเน้นที่ความเสี่ยงจากคู่สัญญาและ
เกณฑ์ควบคุมหลักประกัน รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใสในการเปิดเผย
ข้อมูล
ประเทศในเอเชียสนับสนุนแนวนโยบายการกํากับดูแลระบบ shadow
banking ของ FSB สําหรับประเทศไทย ก็มีแนวทางกํากับดูแลที่
สอดคล้องกับแนวทางของโลก และได้มีการติดตามพัฒนาการของ
กฎเกณฑ์ในต่างประเทศ ตลอดจนกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้
แน่ใจว่าทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
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ตารางแนบ 1 : FSB’s actions on 5 specific areas of shadow banking
นโยบายหลัก
1. ลดความเสี่ยง
จากการเชื่อมโยง
กันระหว่างภาค
ธนาคารและ
สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่ภาค
ธนาคาร

ปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
มาตรการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญ
ภาคธนาคารและสถาบันการเงินที่ไ ม่ใช่ภาคธนาคารได้มีค วาม (1) จั ด ทํ า งบการเงิ น รวมของสถาบั น การเงิ น จะต้ อ งรวม
เชื่อมโยงกันมากขึ้นมาก โดยมีการพึ่งพาแหล่งเงินทุนระหว่างกัน
ธุ ร กรรมของบริ ษั ท ในเครื อ ที่ ทํ า ธุ ร กรรม shadow
และรับความเสี่ยงจากปัจจัยร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการถือสินทรัพย์
banking
และเป็นคู่สัญญาในสัญญา derivatives ระหว่างกัน
(2) การคํานวณขนาดและเพดานธุรกรรมขนาดใหญ่ต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง (Large exposure rules) ต้องคํานึงถึง
Analysis framework of interconnectedness between banks
and shadow banking entities
ความเชื่อมโยงขององค์กรในระบบ shadow banking
(3) กํ า หนดเพดานด้ า นขนาดและลั ก ษณะของธุ ร กรรมที่
a
ธนาคารทํากับองค์กรในระบบ shadow banking
Other Financial
Intermediaries
Bank
(4) ธุ ร กรรมที่ ธ นาคารทํ า กั บ องค์ ก รในระบบ shadow
(OFIs)
banking ต้ อ งนํ า ไปคํ า นวณความเสี่ ย งภายใต้ เ กณฑ์
b
คํานวณเงินกองทุน
a = funding for OFI
(risk analysis : credit risk for bank/funding risk for OFI);
(5) การสนับสนุนทางอ้อม (implicit support) ของธนาคาร
b = funding for bank
ให้กับองค์กรในระบบ shadow banking จะต้องมี
(risk analysis : credit risk for OFI/ funding risk for bank)
กฎเกณฑ์ควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น
2. กลไกป้องกัน MMFs เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่สําคัญของระบบธนาคารและมี (1) กระตุ้นให้ MMFs เปลี่ยนไปใช้ variable Net Asset
Value
ความเสี่ยงจาก ลักษณะธุรกรรมที่เป็น maturity transformation และการใช้
การตื่นตระหนก leverage จากการที่กองทุนรวมตลาดการเงินมีลักษณะคล้ายเงิน (2) มีมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น มีเงิน
ฝาก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ในเวลาอันสั้น
ลงทุนขั้นต่ําในทรัพย์สินสภาพคล่องเพื่อที่จะรองรับการไถ่
แห่ถอนหน่วย
และที่ราคาพาร์ หากมีเหตุการณ์วิกฤติ ผู้ลงทุนก็จะแห่ถอนหน่วย
ถอน และมีการทํา stress tests
ลงทุนของ
(3) มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนแก่ผู้ลงทุนเพิ่มเติม เช่น ให้
กองทุนรวม
ลงทุนได้
ตลาดเงิน
มีข้อความที่เป็นจุดสนใจของผู้ลงทุนให้ทราบว่ากองทุนไม่
มีการคุ้มครองเงินต้น และมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นได้
(อธิบายเพิ่มเติมหลักการ IOSCO ในตารางแนบ 3)
จากปัญหาด้านผลประโยชน์ (incentives problems) และความ (1) ให้ผู้ออกยังต้องแบกรับความเสี่ยงในตราสาร
3. เพิ่มความ
Securitization ไว้ส่วนหนึ่ง (risk retention
โปร่งใสและลด ไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของข้ อ มู ล ระหว่ า งผู้ อ อกและผู้ ซื้ อ ตราสาร
Securitization รวมทั้งความซับซ้อนด้านโครงสร้างของธุรกรรม
requirements)
ปัญหาความ
การออกตราสาร และเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ (2) ให้มีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ มี standardized
ขัดแย้งทาง
asset level templates และเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและให้
ผลประโยชน์ของ ไม่ใช่ธนาคารแห่งอื่นอีกหลายทอด ซึ่งมีผลกระตุ้นให้มาตรฐาน
ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเพียงพอ เช่น มีข้อมูล
ธุรกรรม
การให้สิ นเชื่อ หรือการออกตราสารด้อยคุณภาพลงไป ทํา ให้ มี
securitization ความเสี่ยงในระบบจาก maturity mismatch & leverage
เพื่อช่วยผู้ลงทุนประเมินคุณภาพของตราสาร เช่น อายุเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมาก
ของทรัพย์สินอ้างอิง และมีแบบจําลองเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุน
สามารถจัดทําการวิเคราะห์กระแสเงินสดได้ตลอดอายุตรา
สาร
(1) ให้มีความโปร่งใสของข้อมูล : กําหนดมาตรฐานในการ
4. ลดความเสี่ยง ความเสี่ยงจากระบบ shadow banking
จัดส่งข้อมูลธุรกรรมให้แก่องค์กรกํากับดูแลใน
(1) ธุรกรรม SBL และ repo มีลักษณะของธุรกรรมคล้ายกับธุรกรรม
ต่อระบบจาก
ระดับประเทศและระดับโลก และการเปิดเผยข้อมูลการทํา
ของธนาคาร (มีความเสี่ยงจาก maturity transformation &
ธุรกรรม
leverage)
การยืมและให้ยืม
ธุรกรรมของบริษัทหรือกองทุน
หลักทรัพย์ และ (2) การนําหลักประกันประเภทเงินสดที่ได้รับมาจากธุรกรรมให้ยืม (2) จํากัดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินจาก
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นโยบายหลัก
ธุรกรรมซื้อคืน
ภาคเอกชน

ปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
หลักทรัพย์ไปลงทุนต่อ (cash collateral reinvestment
program) มีขนาดธุรกรรมมูลค่าสูงมากและมีความเสี่ยงจาก
maturity/liquidity transformation
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบธนาคารและระบบ shadow
banking
(1) ธุรกรรม SBL และ Repo เพิ่ม leverage ในระบบการเงิน
(2) ความเสี่ยงจากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในราคาต่ํา
(fire sales)
(3) ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านการเงินของการนําทรัพย์สินของ
ลูกค้าไปลงทุนต่อ (re-hypothecation of client assets)
จากกรณี ถ้ า ลู ก ค้ า ไม่ มั่ น ใจว่ า ทรั พ ย์ สิ น ของตนเองถู ก นํ า ไป
ลงทุ น อย่ า งไรหรื อ ไม่ มั่ น ใจว่ า เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ภ ายใต้
กฎหมายล้มละลาย หรือเกิดความสงสัยในความสามารถใน
การชําระหนี้ของ agent lender/prime broker จะเกิดการ
แห่บอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น
(4) วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการคํ า นวณมู ล ค่ า หลั ก ประกั น ขาดความ
เหมาะสม

มาตรการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญ
leverage/maturity transformation ที่มากเกินไป
(3) ข้อกําหนดควบคุมการนําหลักประกันประเภทเงินสดไป
ลงทุน เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่ไปลงทุน และ
ควบคุมความเสี่ยงด้าน leverage
(4) กําหนดมาตรฐานของวาง margin/haircut ขั้นต่ํา เพื่อลด
ความเสี่ยงจากภาวะผันผวนรุนแรง (procyclicality)
(5) กฎเกณฑ์ควบคุม re-hypothecation ข้อกําหนดควบคุมการ
นําทรัพย์สินลูกค้าไปใช้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับธนาคาร
หรือ บล.
(6) พัฒนา market infrastructure เช่น จัดให้มี Central
Counterparties ของธุรกรรม
(7) กําหนดมาตรฐานการคํานวณและการจัดการหลักประกัน

ตารางแนบ 2 : แนวนโยบาย ประเมินและลดความเสี่ยงเชิงระบบจากรูปแบบของธุรกรรมหรือองค์กรในรูปแบบอื่นของระบบ shadow banking
1. ประเมินจาก
ลักษณะของ
ธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจ
(Economic
function/
Activities)

องค์กรที่มีความเสี่ยงของระบบ shadow banking (i.e., other shadow banking entities)
EF 1: การบริหารจัดการ EF2: การให้กู้ยืมเงิน EF 3: การเป็นตัวกลาง EF 4 : ธุรกรรม
EF 5: การเป็นตัวกลาง
โครงการลงทุนที่มี
ที่มีแหล่งของเงินทุน ในตลาดการเงินที่มีการ สนับสนุนการให้
ทางด้าน credit
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิด มาจากเงินทุนระยะ พึ่งพาเงินทุนระยะสั้น เงินกู้ยืม เช่น การ intermediation and
นักลงทุนแห่ถอนหน่วย
ค้ําประกันตราสาร funding of financial
สั้น
หรือแหล่งทุนจาก
ลงทุน
entities ที่ใช้โครงสร้าง
ทรัพย์สินของลูกค้า เช่น หรือสินเชื่อ
securitization เช่น
นายหน้าซื้อขาย
Synthetic ETFs อาจถูก
หลักทรัพย์ที่พึ่งพา
ใช้ในการระดมเงินทุน โดย
เงินทุนระยะสั้นเพื่อ
ใช้พอร์ตสินทรัพย์ที่ไม่มี
ปล่อยกู้มาร์จิ้น หรือ
สภาพคล่องมาเป็น
บล. ที่ใช้แหล่งเงินทุน
จากทรัพย์สินลูกค้าเพื่อ
หลักประกัน
นําไปลงทุนเพื่อบริษัท
เอง
2. ข้อเสนอด้าน ข้อเสนอการใช้เครื่องมือ มีมาตรการควบคุม มีมาตรการควบคุม
มีมาตรการควบคุม จํากัดประเภททรัพย์สินที่
มาตรการเพื่อ เพื่อบริหารจัดการการแห่ ด้านฐานะการเงิน
เงินทุนและสภาพคล่อง ด้านเงินทุน และ
เป็นหลักประกันได้ หรือ
จัดการความ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุน เช่น และเงินทุน
มาตรการให้รับ
จํากัดขนาดธุรกรรมที่มีกับ
เสี่ยง
side pockets,
เช่นเดียวกับธนาคาร
ความเสี่ยงร่วมกัน ธนาคารหรือสถาบัน
redemption gates
(mandatory risk- การเงินอื่น
เป็นต้น
sharing)
3. ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการของ FSB
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ตารางแนบ 3 : หลักการของ IOSCO ในการกํากับดูแลกองทุนรวมตลาดเงิน
เรื่องหลัก

หลักการสําคัญ

โครงสร้างของกฎเกณฑ์

(1) มีนิยามกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Funds: MMFs) ในกฎเกณฑ์
(2) มีข้อจํากัดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่ลงทุนได้และระดับของความเสี่ยงที่ MMFs จะยอมรับได้
(3) ขยายขอบเขตของกฎเกณฑ์ให้รวมถึงกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกับ MMFs
การประเมินมูลค่ากองทุน (1) ประเมิน มูลค่าพอร์ตการลงทุนโดยสอดคล้องกับหลักทั่วไปในการประเมิน มูล ค่าตามราคายุติธรรม (fair
value)
(2) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีต้นทุน (Amortized cost) ควรทําอย่างมีข้อจํากัด
(3) การประเมินมูลค่าต้องถูกเช็คสอบอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาโดยบุคคลที่สาม
การบริหารสภาพคล่อง
(1) มีนโยบายและขั้นตอนที่จะรู้จักผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ดํารงทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องขั้นต่ําเพื่อที่จะรองรับการไถ่ถอนคืนและป้องกันภาวะต้องถูกบีบขายทรัพย์สินใน
ราคาต่ํา (fire sales)
(3) จัดทําการทดสอบในภาวะวิกฤติ
(4) มีเครื่องมือดําเนินการกับกรณีภาวะวิกฤติของตลาดและภาวะการแห่ไถ่ถอนหน่วยลงทุน
กรณีการกําหนดมูลค่า
(1) องค์ ก รกํ า กั บ ดู แ ลควรกํ า หนดให้ เ ปลี่ ย นไปเป็ น การกํ า หนดมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ แ บบผั น แปร
ทรัพย์สินสุทธิแบบคงที่
(floating/variable NAV)
(Stable NAV)
(2) กรณีที่ยังคงกําหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแบบคงที่ (stable NAV) กองทุนจะต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มี
เสถียรภาพและสามารถรองรับการไถ่ถอน รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนแห่ไถ่ถอนหน่วย
ลงทุน (run risk) และลด first mover advantages
การใช้อันดับความ
(1) ปรับปรุงระบบการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตภายในองค์กรของกองทุนให้ดีขึ้น
น่าเชื่อถือด้านเครดิต
(2) หลีกเลี่ยงการพึ่งพิงอันดับความน่าเชื่อถือจากภายนอก
(3) ทําให้มั่นใจได้ว่าสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีวิธีการที่ชัดเจนสําหรับการประเมิน rating ของ MMFs
การเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ (1) เปิดเผยข้อมูลของกองทุนให้เป็นจุดสนใจของผู้ลงทุนว่า กองทุนไม่มีการคุ้มครองเงินต้น และผู้ลงทุนมีโอกาสที่
ลงทุน
จะสูญเสียเงินต้นได้
(2) ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในภาวะวิกฤติ
การทําธุรกรรม repo ของ องค์กรกํากับดูแลจะพัฒนาแนวปฏิบัติในการทําธุรกรรม repos ของ MMFs
กองทุน
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