คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้ วิธแี บบจําลองภายใน Value-at-risk (VaR) ในการคํานวณ
เงิ นกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านตลาด
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 การดํารงเงิ นกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านตลาด
1.1.1 ให้สถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีมีธุรกรรมทีเกียวข้องกับความเสียงด้านตลาด
ดํารงเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงดังกล่าวให้เพียงพอกับระดับความเสียงทีเกิดขึนตลอดเวลา
1.1.2 ให้สถาบันการเงิน บริษทั เงินทุน หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพือ
การค้าตังแต่ระดับทีมีนยั สําคัญ ดํารงเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านตลาดตามองค์ประกอบตามข้อ ( )
ถึงข้อ ( ) สําหรับสถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพือการค้าตํากว่า
ระดับทีมีนยั สําคัญ ให้ดํารงเงินกองทุนเฉพาะในข้อ ( ) เท่านัน
(1) ความเสียงด้านอัตราดอกเบียจากฐานะทีเกียวข้องกับอัตราดอกเบียทีอยู่ในบัญชีเพือการค้า
(2) ความเสียงด้านราคาตราสารทุนจากฐานะทีเกียวข้องกับตราสารทุนทีอยู่ในบัญชีเพือการค้า
(3) ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนจากฐานะทังหมดทีเกียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
(4) ความเสียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์จากฐานะทังหมดทีเกียวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์
1.1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาสังการให้สถาบันการเงินทีมีปริมาณธุรกรรมในบัญชี
เพือการค้าตํากว่าระดับทีมีนัยสําคัญ ต้องดํา รงเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านตลาดในทุก
องค์ประกอบหรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึงเพิมเติมจากความเสียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ
. ( ) และ Credit Derivatives ทีจัดอยู่ในบัญชีเพือการค้าได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการสังการดังกล่าว
ทําให้สถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินแห่งนันมีความมันคงยิงขึน ซึงกรณีนีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยอาจพิจารณาสังการในภายหลัง
1.1.4 ให้สถาบันการเงินคํานวณเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านตลาดสําหรับประเภทของ
ความเสียงด้านตลาดทีกําหนดในข้อ . ข้างต้น ซึงคํานวณตามวิธใี ดวิธหี นึง ดังนี
(1) วิธมี าตรฐาน (Standardised Approach) หรือ
(2) วิธแี บบจําลอง (Internal Model approach) หรือ
(3) วิธผี สมระหว่างวิธีมาตรฐานกับวิธแี บบจําลอง
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1.1.5 ให้สถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินนําเงินกองทุนพือรองรับความเสียงด้านตลาดที
คํานวณได้ตามวิธที ระบุ
ี ในข้อ . มาคูณด้วย 12.5 เป็นสินทรัพย์เสียงด้านตลาด เพือนํามาใช้ในการดํารง
เงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสียงทังสิน ไม่ตํากว่าทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ หรือประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สําหรับบริษทั เงินทุน หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุน
สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามแต่กรณี
1.2 หลักเกณฑ์การคํานวณเงิ นกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านตลาดตามวิ ธีแบบจําลอง
สถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีประสงค์จะใช้แบบจําลองในการคํานวณเงินกองทุนเพือ
รองรับความเสียงด้านตลาดเพือดํารงเงินกองทุนต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน โดย
ขอให้ส่งหนังสือขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบขันตําตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ . ) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. /255 เรือง หลักเกณฑ์การกํา กับ
ดูแลความเสียงด้านตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านตลาดของสถาบันการเงิน ลงวันที
พฤศจิกายน 2551 ทังนี ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารประเภทอืน ๆ
เพิมเติมได้ โดยในการอนุ ญาตให้สถาบันการเงินหรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินใช้แบบจําลองจะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ขนตํ
ั า ดังนี
1.2.1 สถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องมีระบบการบริหารความเสียงด้านตลาดทีมี
ประสิทธิภาพและมีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทังมีเจ้าหน้าทีทีมีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องกับแบบจําลองทีมีความซับซ้อนทังด้านการทําธุรกรรมใน
บัญชีเพือการค้า การควบคุมความเสียง และการตรวจสอบ รวมทังการทํางานด้าน Back Office ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2.2 สถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในข้อ - (รวมทังข้อ กรณีทสถาบั
ี
นการเงินหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้
แบบจําลองในการคํานวณเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงประเภท Specific Risk ด้วย) ได้อย่างครบถ้วน อีก
ทังต้องมีการติดตามกระบวนการทํางานของระบบบริหารความเสียงภายใน และการใช้งานแบบจําลองมาเป็น
ระยะเวลาพอสมควร เพือให้ผตู้ รวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพิจารณาอนุญาต
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 30
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. /255 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสียงด้านตลาด
และการดํารงเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านตลาดของสถาบันการเงิน ลงวันที พฤศจิกายน 255
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/ /ThaiPDF/
.pdf
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(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 16/2559 เรือง หลักเกณฑ์การกํา กับดูแลด้านเงินกองทุนและ
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องสําหรับบริษทั เงินทุน ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600031.pdf
(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 9/2561 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที 12 เมษายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610131.pdf

(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. /
เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
อนุญาตของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
ลงวันที มกราคม
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/ /ThaiPDF/
.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
แก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดาํ เนินการ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุต ิการ
พิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผู้ยนมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
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3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุด
ทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้
รับคําขอในวันทําการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิด
ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 0 วัน
ลําดับ
ขันตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่งเอกสาร
เพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด หากพ้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคํา
ขอนันเป็นอันตกไป
2) การพิ จารณา
9 วัน
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ที
เกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะ
กรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพือขอความคิดเห็น
จากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคง

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

5

ลําดับ

ขันตอน
ระยะเวลา
เห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผู้
ยืนคําขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ: ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือได้มี
การดําเนินตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์ วิธกี ารเงือนไขใน
การยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
)

)

)

)

รายชือคณะกรรมการทีเกียวข้องกับการบริหารความเสียงด้านตลาด บทบาท
หน้าที ความรับผิดชอบ และความถีในการประชุม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา / การรายงาน บทบาทหน้าที ความ
รับผิดชอบ และอํานาจอนุ มตั ขิ องหน่วยงานบริหารเงินและหน่วยงานบริห าร
ความเสียง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพือการค้า
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการพัฒนาแบบจําลอง โดยระบุถงึ
ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้อง รวมทังรายละเอียดการ
ฝึกอบรมเพือให้มคี วามเข้าใจในแบบจําลองและผลลัพธ์ทได้
ี
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-
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ลําดับ

)

)

)

)

)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายละเอียดขันตอนการอนุมตั กิ ารใช้แบบจําลองภายในสถาบันการเงิน และ
การรายงานต่อผูบ้ ริหารเมือมีการเปลียนแปลงในแบบจําลองอย่างมีนัยสําคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์หรือวิธกี ารกําหนดเพดานความเสียง (Limits) ต่าง ๆ เช่น Limits
สําหรับความเสียงด้านตลาดรวมของสถาบันการเงิน Limits ตามป ัจจัยความ
เสียง หรือตามประเภทของตราสารทางการเงิน หรือ Limits สําหรับเจ้าหน้าที
แต่ละระดับและผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิ รวมทังความถีในการทบทวน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ สถิตหิ รือรายงานทีสําคัญ ได้แก่ รายการทียกเลิก รายการทีแก้ไข รายการ
ยืนยันยอดรายงานกรณีผดิ ปกติ การทํางานนอกเวลาทําการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายงานตรวจสอบภายในหรือรายงานผูต้ รวจสอบบัญชี รวมทังการตรวจสอบ
กรณีพเิ ศษทีเกียวข้องกับห้องค้า หน่วยงานบริหารความเสียง และหน่วยงาน
ปฏิบตั กิ าร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
รายละเอียดของระบบคอมพิวเตอร์และการเชือมโยงของระบบงานทีใช้ในห้อง
ค้า หน่ วยงานบริหารความเสียง และหน่วยงานปฏิบตั กิ าร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-
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ลําดับ
)

)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
แผนรองรับและแผนฟืนฟูระบบงาน กรณีระบบไม่สามารถทํางานได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
เอกสารอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มีค่าธรรมเนี ยม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่ว น 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

