คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตคํานวณสิ นทรัพย์เสียงด้านเครดิ ตโดย Internal Ratings-Based
Approach (วิ ธี IRB)
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทีจะใช้วธิ ี IRB ในการคํานวณสินทรัพย์เสียง
ด้านเครดิตต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและผ่านเกณฑ์มาตรฐานขันตําตามทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด โดยธนาคารพาณิชย์ต้องใช้วธิ ี IRB ให้ครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภทและหน่วยธุรกิจ
ทุกหน่วยทีมีนยั สําคัญ ทังในแง่ขนาดและลักษณะความเสียงของสินทรัพย์ (Size and risk profile) โดย
พิจารณาจากสัดส่วนของสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตทีคํานวณโดยวิธ ี IRB ต่อ สินทรัพย์เสียงด้านเครดิตทังหมด
เกณฑ์มาตรฐานขันตําตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดมีดงั นี
) การออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating
) วิธปี ฏิบตั สิ ําหรับระบบการให้ Internal rating
) ธรรมาภิบาลและการควบคุม
) การใช้ระบบ Internal rating
) การกําหนดค่าความเสียง
) การทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการ
) มาตรฐานขันตําสําหรับการใช้ค่า LGD และค่า EAD ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
) เกณฑ์ปฏิบตั ิสาํ หรับการให้เช่าแบบลีสซิง
) การคํานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตสําหรับฐานะทีเกียวข้องกับตราสารทุน
) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทีจะใช้วธิ ี IRB ในการคํานวณสินทรัพย์
เสียงด้านเครดิตต้องทดลองคํานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตและเงินกองทุนตามวิธใี หม่ขนานกับวิธเี ดิม
(Paralled calculation) เพือเป็นการเตรียมความพร้อม และเพือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมันใจว่าสามารถ
ใช้วธิ ี IRB ได้จริง
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1.3 เมือเริมใช้วธิ ี IRB ในการคํานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตเพือคํานวณเงินกองทุนขันตําตาม
กฎหมาย ต้องคํานวณเงินกองทุนไม่ตํากว่าระดับทีกําหนดในระยะแรกของการใช้วธิ ี IRB (Capital floor)
เพือป้ องกันไม่ให้เงินกองทุนขันตําลดลงอย่างมีนยั สําคัญ จากการเปลียนแปลงวิธกี ารคํานวณสินทรัพย์เสียง
ด้านเครดิต
. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทีจะใช้วธิ ี IRB ในการคํานวณสินทรัพย์
เสียงด้านเครดิต จะต้องคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารด้วย Standardised Approach
(วิธี SA-OR) เป็นมาตรฐานขันตํา
. การยืนขออนุญาตใช้วิธี IRB ต้องนําส่งหนังสือ (Application) พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต
ใช้วิธี IRB ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด อย่างน้ อย 6 เดือนก่อนเริ มทดลองคํานวณเงิ นกองทุน
(Parallel calculation)
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 32
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 16/2555 เรือง หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิต
สําหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) ลงวันที 8 พฤศจิกายน 2555
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2555/ThaiPDF/25550334.pdf
(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 16/2559 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านเงินกองทุนและ
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. 1/2559 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
อนุญาตของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ลงวันที 12 มกราคม 2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2559/ThaiPDF/25590019.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื า
ขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
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2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
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
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 90 วัน
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ลําดับ

ขันตอน

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ ืนคําขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

1 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

89 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

2)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)

1.

หนังสือขออนุญาต พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้ Internal
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
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ลําดับ

2.

.

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 16/2555 เรือง
หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตสําหรับธนาคาร
พาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ให้ใช้แบบฟอร์มตามเอกสาร
แนบ ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 7/2560
แบบประเมินความพร้อมในการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานขันตําที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 16/2555 เรือง
หลักเกณฑ์การคํานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตสําหรับธนาคาร
พาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ แผนงานและหน่วยงานทีเกียวข้องกับการใช้วธิ ี IRB ประกอบด้วย
3.1 แผนงานการทยอยใช้วธิ ี IRB ในการคํานวณเงินกองทุนเพือให้ได้
ร้อยละ 85 ของสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตทังหมด ซึงรวมถึงประเภท
สินทรัพย์ทจะขอใช้
ี
วธิ ี IRB ในการคํานวณเงินกองทุน
3.2 รายละเอียดแผนการดําเนินงานและการติดตามความคืบหน้าที
เกียวข้องกับการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์วธิ ี IRB ก่อนการคํานวณ
เงินกองทุนจริงด้วยวิธ ี IRB ตามแผนงานของธนาคาร
3.3 ข้อมูลโครงสร้างองค์กร รายชือผูบ้ ริหาร คณะทํางาน
และฝ่ายทีเกียวข้องกับ IRB Implementation พร้อมระบุความ
เกียวข้อง หรืองานทีรับผิดชอบ รวมทังรายงานทีประชุมทีเกียวข้อง
กับ IRB Implementation
3.4 รายละเอียดและความคืบหน้าของแผนการพัฒนาความรู้ของ
พนักงานทีเกียวข้องกับเกณฑ์ Basel II – IRB
. รายละเอียดความคืบหน้า และแผนการดําเนินการเพือรองรับ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธาณะ (Pillar III)
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4.

5.

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
3.6 นโยบายและแนวปฏิบตั ิกรณีมกี ารเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญ
ของแบบจําลองทีใช้ในการคํานวณเงินกองทุนด้วยวิธี IRB (Model
significant change) ทีจะต้องขออนุญาต ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนการใช้เพือคํานวณเงินกองทุนตามวิธี IRB (pre-notification)
ทีระบุรายละเอียดเหตุการณ์ทถืี อเป็น Model significant change
เช่น การปรับคํานิยามเกียวกับการผิดนัดชําระหนี (default
definition) หรือค่าความเสียหาย (loss definition) การปรับวิธกี าร
ทางสถิตทิ ใช้
ี พฒ
ั นาแบบจําลอง เป็นต้น รวมถึงเงือนไขทีกําหนดให้
พัฒนาแบบจําลองเพือใช้วธิ ี IRB เพิมเติมกรณีพอร์ตสินเชือมี
นัยสําคัญมากขึน (เช่น พิจารณาจากสัดส่วนสินเชือ สินทรัพย์เสียง
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ นโยบายการบริหารความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับพอร์ต
สินทรัพย์ทใช้
ี วธิ ี IRB ได้แก่
. นโยบายทีเกียวข้องกับการระบุ วัด ควบคุม และติดตามความ
เสียงของสินเชือ/สินทรัพย์แต่ละประเภท
. นโยบายทีเกียวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดระดับความเสียง
(Internal rating system) และแบบจําลอง(Risk model) ด้านเครดิต
. นโยบายการจัดเก็บข้อมูล การทดสอบความน่าเชือถือ และการ
ปรับปรุงแบบจําลองดังกล่าว
. นโยบายทีเกียวข้องกับการใช้งาน (Use test) ระบบการจัด
อันดับความเสียงด้านเครดิตในการดําเนินงานธุรกิจของธนาคาร
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ นโยบายและข้อมูลรายละเอียดการออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดระดับความเสียง (Credit rating / Credit scoring) และการ
ประมาณค่าองค์ประกอบความเสียง PD, LGD และ EAD สําหรับ
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6.

7.

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
พอร์ตสินเชือทีจะใช้วธิ ี IRB รวมถึงคู่มอื และ/หรือเอกสารที
เกียวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบดังกล่าว ซึงอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมถึง
. . การทํา Segmentation เพือพัฒนาแบบจําลองให้สอดคล้องกับ
ความเสียงของแต่ละพอร์ตสินเชือ
. รายละเอียดข้อมูลทีใช้ในการพัฒนาแบบจําลอง
. สมมติฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
. รายละเอียดวิธกี ารทีใช้ในการพัฒนา
. ผลการทดสอบความน่าเชือถือก่อนการใช้งานจริง (Preapproval validation)
. การทํา Master scale rating และการเทียบเคียง Internal
rating และ External rating
. การประมาณค่า PD, Downturn LGD, Long run default
weighted average LGD และ EAD/CCF
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
นโยบายและข้อมูลรายละเอียดผลการทดสอบความน่าเชือถือของ
ระบบการจัดรับความเสียงและแบบจําลองทีใช้ประมาณค่า
องค์ประกอบความเสียง PD, LGD และ EAD ดังนี
6.1 ความน่าเชือถือของระบบการจัดระดับความเสียง
6.2 ความแม่นยําของค่าองค์ประกอบความเสียง (Backtesting)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
นโยบายแนวปฏิบตั ใิ นการปรับปรุงระบบการจัดระดับความเสียงและ
แบบจําลองทีใช้ในการประมาณค่าองค์ประกอบความเสียง (PD,
LGD และ EAD) ในกรณีทแบบจํ
ี
าลองไม่ผา่ นการทดสอบความ
น่าเชือถือของทุกแบบจําลองทีขอใช้วธิ ี IRB
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
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8.

9.

10.

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานระบบการจัดระดับความเสียงและและ
การประมาณค่าองค์ประกอบความเสียง (Use test) ของฝ่ายงาน
ต่าง ๆ รวมถึงคู่มอื และแบบรายงานทีเกียวข้อง เช่น แนวทางและ
ขันตอนการการจัดระดับความเสียง การกําหนด cut-off score การ
กําหนดราคา (pricing) รายละเอียดอํานาจอนุมตั ิวงเงินสินเชือ การ
ติดตามความเสียงของพอร์ตสินเชือ เป็นต้น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
นโยบายทีเกียวข้องกับการอนุมตั สิ นิ เชือกรณีทมีี การเปลียนแปลง
ผลการจัดระดับความเสียง (score override) และการกําหนด
เงือนไขในการอนุมตั สิ นิ เชือทีแตกต่างจากทีกําหนดในนโยบาย
สินเชือของธนาคาร (policy deviation) ซึงครอบคลุมถึง
9.1 รายละเอียดเงือนไข (criteria) และเหตุผลในการทํา score
override และ policy deviation
9.2 เพดาน (limit) ในการทํา score override และ policy deviation
9.3 ขันตอนและอํานาจอนุมตั ใิ นการทํา score override และ
policy deviation
9.4 กระบวนการติดตามความเสียงของลูกหนีกลุม่ ทีมีการทํา score
override และ policy deviation และรายงานการติดตามล่าสุดทีมี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
คู่มอื การปฏิบตั งิ านทีเกียวข้องกับการคํานวณเงินกองทุน และ
จัดทํารายงานเงินกองทุนด้วยวิธ ี IRB
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

9

ลําดับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)

11.

รายละเอียดการปรับลดความเสียงทีธนาคารเลือกใช้สาํ หรับ
ธุรกรรมแต่ละประเภท รวมถึง การประมาณค่า haircut สําหรับ
ธุรกรรมแต่ละประเภท การเลือกปรับความเสียงตามวิธี Double
default (หากมี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ แนวทางการคํานวณเงินกองทุนสําหรับธุรกรรม repo-style
transaction ลูกหนีผิดนัดชํา ระหนี และธุรกรรม OTC derivatives
(การประมาณค่า effective notional amount การประมาณมูลค่า
ยุตธิ รรม (mark to market) การประมาณค่า EAD ภายใต้สญ
ั ญา
หักกลบหนีหลัก เป็นต้น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ แบบรายงานการทดลองคํานวณเงินกองทุนด้วยวิธี IRB ของ
ธนาคารงวดล่าสุด รวมถึงรายละเอียดการคํานวณประกอบแบบ
รายงานดังกล่าว โดยให้แสดงรายละเอียดรายตัวลูกหนี และ/หรือ
รายธุรกรรม (Facility) เพือประกอบการสอบทานความถูกต้องของ
แบบรายงาน มีรายละเอียด ดังนี
. รายละเอียดการแบ่งประเภทสินทรัพย์
. ค่าองค์ประกอบความเสียง (Risk parameters) ต่าง ๆ รวมถึงการ
คํานวณ Default risk และ Dilution risk สําหรับลูกหนีทีรับซือมา (หากมี)
. การคํานวณ RWA และเงินกองทุน (รวมถึง สูตรการคํานวณที
เกียวข้อง)
. คํานวณความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึน (EL) และการกันสํารอง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

12.

13.
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ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)

14.

ประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนจากการเปลียนแปลงวิธกี าร
คํานวณสินทรัพย์จากวิธที ใช้
ี ในป ัจจุบนั โดยแสดงผลเปรียบเทียบ
การคํานวณสินทรัพย์เสียงและอัตราส่วนเงินกองทุนด้วยวิธเี ดิม
เทียบกับวิธ ี IRB แยกรายพอร์ต/ประเภทสินทรัพย์ (Impact
analysis) โดยใช้ฐานะล่าสุดทีมี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายงานการสอบทานความถูกต้องของการคํานวณเงินกองทุนโดย
หน่วยงานทีเป็นอิสระ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายละเอียดการพัฒนาระบบงาน และรายละเอียดของระบบงานที
เกียวข้องกับการคํานวณเงินกองทุนด้วยวิธ ี IRB อย่างน้อย
ครอบคลุมถึง รายละเอียดเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุน Data
dictionary และแบบรายงานที Generate ออกมาจากระบบดังกล่าว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

15.

16.

17.

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในทีเกียวข้องกับการใช้วธิ ี IRB
ในการคํานวณเงินกองทุนครอบคลุมถึงการตรวจสอบกระบวนการ
พิจาณาสินเชือ การบริหารความเสียง การพัฒนาแบบจําลองความ
เสียงและระบบงานทีเกียวข้องกับกระบวนการในการคํานวณ
เงินกองทุนด้วยวิธี IRB สําหรับความเสียงด้านเครดิต และวิธี SA
สําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร เป็นต้น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
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ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)

18.

เอกสารทีเกียวข้องกับการขออนุญาตใช้แบบจําลองทีจะใช้วธิ ี IRB
ในการคํานวณเงินกองทุนโดยหน่วยงานหรือคณะกรรมการที
เกียวข้องตามข้อกําหนดของธนาคาร
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ผลการทดลองคํานวณเงินกองทุน (Parallel calculation) โดย
คํานวณตามวิธใี หม่ขนานกับวิธเี ดิม
. อย่างน้อย เดือน กรณีของ FIRB
. อย่างน้อย 21 เดือน กรณีของ AIRB
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

19.

20.

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มขี อ้ มูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
1)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)

2)

ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

12

ลําดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
)

ชือแบบฟอร์ม
แบบหนังสือขออนุญาตการดํารงเงินกองทุน
แบบหนังสื อ ขอ
อนุญาตการดํารงเงินกองทุน

(หมายเหตุ: -)
)

แผนการนําวิธี IRB มาใช้ในการคํานวณเงินกองทุน
แผนการนําวิธี IRB มา
ใช ้ในการคํานวณเงินกองทุน

(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

