คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้ วิธกี ารคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสียงด้านปฏิ บตั ิ การ
จากวิ ธีทีซับซ้อนน้ อยกว่า เป็ นวิ ธีทีซับซ้อนมากกว่า
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. /
เรือง เรือง หลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขันตํา
สําหรับความเสียงด้านการปฏิบตั กิ าร ลงวันที 27 พฤศจิกายน 2551 กําหนดแนวทางการคํานวณมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ าร เพือให้ธนาคารพาณิชย์ได้ใช้ประเมินระดับเงินกองทุนขันตําสําหรับความ
เสียงด้านปฏิบตั ิการไว้ ทางเลือก คือ 1) Basic Indicatior Approach (วิธ ี BIA) และ 2) Standardised
Approach (วิธี SA-OR) โดยได้กาํ หนดให้มที างเลือกภายใต้วธิ ี SA-OR คือ วิธี Alternative Standardised
Approach (วิธี ASA)
ทังนี หากธนาคารพาณิชย์จะต้องเลือกใช้วธิ กี ารคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารที
สอดคล้องกับลักษณะความซับซ้อนของการดําเนินธุรกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังให้
ธนาคารพาณิ ชย์ทีมีการทําธุรกิ จเต็มรูปแบบ เลือกใช้วิธี SA-OR เป็ นมาตรฐานขันตํา ในขณะที
ธนาคารพาณิชย์เพือรายย่อ ยซึงมีขอบเขตการทําธุรกิจทีจํากัดกว่า ธนาคารพาณิชย์ อาจเลือกใช้วธิ ี BIA
โดยหากธนาคารพาณิชย์ต้องการทีจะเปลียนแปลงวิธกี ารคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้าน
ปฏิบตั กิ าร ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
1.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. /
เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านเงินกองทุน
และการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องสําหรับบริษทั เงินทุน ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 กําหนดให้บริษทั เงินทุน
คํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ าร โดยปฏิบัตติ ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั ิการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
ให้บริษทั เงินทุนใช้วธิ กี ารคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารได้ วิธี ได้แก่ Basic
Indicator Approach (วิธี BIA) และ Standardised Approach (วิธี SA-OR) ดังนี
. . Basic Indicator Approach (วิธี BIA) วิธี BIA เป็นวิธที ง่ี ายทีสุดในการคํานวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั ิการ โดยใช้รายได้จากการดําเนินงานรวมของบริษทั เงินทุน (Gross income) ซึง
รวมทังรายได้ดอกเบียสุทธิ และรายได้ทไม่
ี ใช่ดอกเบียสุทธิ เป็น Proxy ในการคํานวณ
. . Standardised Approach (วิธี SA-OR) วิธี SA-OR กําหนดให้บริษทั เงินทุนคํานวณมูลค่า
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เทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารจาก Proxy เช่นเดียวกับวิธี BIA แต่จะสะท้อนความเสียงได้ดกี ว่า
เนืองจากบริษทั เงินทุนจะต้องประเมินระดับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารด้วย Proxy แยกตามสายธุรกิจที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ทังนี บริษทั เงินทุนสามารถเลือกใช้ Alternative Standardised Approach (วิธี ASA) ซึงเป็น
ทางเลือกภายใต้วธิ ี SA-OR ได้ โดยบริษทั เงินทุนสามารถเลือกใช้ยอดคงค้างเป็น Proxy ในการคํานวณ
มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารของสายธุรกิจ Commercial banking และ Retail Banking
แทนการใช้รายได้จากการดําเนินงาน เนืองจากยอดคงค้างอาจเป็น Proxy ทีดีกว่ารายได้จากการดําเนินงาน
ในสายธุรกิจดังกล่าว
. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 9/2561 เรือง หลักเกณฑ์การกํา กับดูแลเงินกองทุน
สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที 12 เมษายน 2561 ให้กลุม่ ธุรกิจทางการเงินคานวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั ิการของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ตามวิธที ธนาคาร
ี
พาณิชย์ในระดับ Solo basis เลือกใช้ โดยให้นําหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั ิการตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขันตํ าสาหรับความเสียงด้าน
ปฏิบตั กิ าร มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
. การขออนุญาตเปลียนแปลงวิ ธีการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสียงด้านปฏิ บตั ิ การ
จากวิ ธีทีซับซ้อนน้ อยกว่าเป็ นวิ ธีทีซับซ้อนมากกว่า ได้แก่
. . การเปลียนแปลงจาก วิธ ี BIA เป็นวิธี ASA หรือ
. . การเปลียนแปลงจากวิธี BIA เป็นวิธี SA-OR หรือ
. . การเปลียนแปลงจากวิธี ASA เป็นวิธี SA-OR
1.5 ให้ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงิ นทุน หรือกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นยืนขออนุญาตล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า เดือน ก่อนทีจะเริ มใช้วิธีการคํานวณวิ ธีใหม่ พร้อมเอกสารดังนี
1.5.1 เอกสารแสดงการจัดแบ่งรายได้จากการดําเนินงาน และ/หรือยอดคงค้าง ตามประเภทสายธุรกิจ
โดยวิธี SA-OR หรือ ASA
1.5.2 แบบประเมินความพร้อมในการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานขันตําทีธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด โดยมีขอบเขตการกรอกข้อมูลในแบบประเมิน ดังนี
(1) วิธี BIA เป็นวิธี ASA หรือ วิธี BIA เป็นวิธี SA-OR : ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ
( ) วิธี ASA เป็นวิธี SA-OR : ให้กรอกข้อมูลเฉพาะข้อ
1.5.3 เอกสารสําคัญอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ถ้ามี)
.6 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางการบริหารความเสียง
ด้านปฏิบตั กิ ารและจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขันตําที ธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดไว้ ดังนี
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.6.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการติดตาม
ดูแลการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร
.6.2 ต้องมีระบบบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารทีดีมกี ารนําระบบดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
รวมทังมีการกําหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างชัดเจนให้แก่หน่ วยงานทีทําหน้าทีบริหารความเสียง
ด้านปฏิบตั ิการ ซึงควรมีหน้าทีสําคัญ ดังนี
( ) พัฒนากลยุทธ์ทจะใช้
ี ในการบ่งชี ประเมิน ติดตาม ควบคุมและลดความเสียง
( ) กําหนดนโยบาย กระบวนการทีเกียวข้องกับการบริหารและควบคุมความเสียง
( ) กําหนดวิธกี ารประเมินความเสียงและนําไปปฏิบตั ิ
(4) กําหนดรูปแบบการรายงานความเสียงและนํ ารายงานดังกล่าวไปใช้
1.6.3 ต้องมีทรัพยากรเพียงพอในการใช้วธิ ี SA-OR หรือวิธี ASA ในแต่ละสายธุรกิจและในสายงาน
ควบคุมและตรวจสอบกิจการภายใน
1.6.4 ต้องมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการเชือมโยงรายได้จากการดําเนินงานเป็นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทังมีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์เมือมีการเปลียนแปลงธุรกิจ
1.6. ต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลความเสียหายทีเกิดขึนจริงจากความเสียงด้านการปฏิบตั ิการ ซึง
ต้อ งเป็นส่วนหนึงในระบบประเมินความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารทีใช้จริง และระบบดังกล่าวต้องสามารถรวมเข้า
กับกระบวนการบริหารความเสียงของธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้เป็ นอย่างดี
1.6.6 ต้องมีการจัดทํารายงานความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารและข้อมูลความเสียหายทีเกิดขึนเป็ นประจํา
พร้อมรายงานแนวทางการดําเนินการทีเหมาะสมของธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินให้ผบู้ ริหารระดับสูงทราบ
1.6.7 ต้องจัดทําเอกสารทีเกียวข้องกับระบบบริหารความเสียงด้านปฏิบตั ิการอย่างครบถ้วน และมี
การปฏิบตั ติ ามขันตอนทีกําหนดไว้
1.6.8 ต้องมีการสอบทานกระบวนการบริหารความเสียงและระบบประเมินความเสียงด้านปฏิบตั ิการ
ทีเป็นอิสระเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ ครัง หรือเมือมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ
1.6.9 ระบบการบริหารความเสียงด้านการปฏิบตั กิ ารของธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือกลุม่
ธุรกิจทางการเงินต้องมีการสอบทานโดยผูต้ รวจสอบภายนอกเมือธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 9, 30 และ 32
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 95/2551 เรือง หลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขันตําสําหรับ
ความเสียงด้านการปฏิบตั กิ าร ลงวันที 27 พฤศจิกายน 2551
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2551/ThaiPDF/25510555.pdf
(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
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(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 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยนคํ
ื าขอ
แก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดาํ เนินการ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการ
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
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. ชมการสาธิต (Demo) วิธกี ารใช้งาน กรณีมกี ารนําระบบงานใหม่มาใช้ในการให้บริการลูกค้า
3.4 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
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. 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.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน แจ้งให้ผยู้ นื จัดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
(หมายเหตุ: -)
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน

59 วัน

ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือขออนุญาตเปลียนแปลงวิธกี ารคํานวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั ิการ จากวิธที ซัี บซ้อนน้อยกว่าเป็นวิธที ี
ซับซ้อนมากกว่า พร้อมเหตุผลและความจําเป็น
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเป็นการเปลียนแปลงวิธกี ารคํานวณให้ระบุเหตุผล
และความจําเป็นด้วย
2) เอกสารแสดงการจัดแบ่งรายได้จากการดําเนินงาน และ/หรือยอด
คงค้างตามประเภทสายธุรกิจ โดยวิธี SA-OR หรือ ASA
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ) แบบประเมินความพร้อ มในการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานขันตํา
ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดสําหรับการคํานวณมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี SA-OR และวิธี
ASA
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ลําดับ

4)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน 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
แบบประเมินความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ในการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตราฐานขันตําทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดสําหรับการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี SA-OR
และวิธี ASA
แบบประเม น
ิ ความ
พร ้อมของธนาคารพาณิชย์ในการปฏิบัต ิ

หมายเหตุ
-

