คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตใช้วิธี Advance Measurement Approaches (AMA)
อย่างน้ อย 6 เดือนก่อนเริ มทดลองคํานวณเงิ นกองทุนสําหรับความเสียงด้านปฏิ บตั ิ การ
หน่ วยงานทีให้บริ การ: ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 ธนาคารพาณิชย์ทประสงค์
ี
จะใช้วธิ ี AMA ในการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้าน
ปฏิบตั กิ าร ต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้องส่งหนังสือขออนุญาตใช้วธิ ี AMA
พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 6 เดือน
ก่อนเริมทดลองคํานวณเงินกองทุน
1.2 สําหรับธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ทเริ
ี มดําเนินกิจการในประเทศไทยและประสงค์จะใช้วธิ ี AMA
หรือธนาคารพาณิชย์ทใช้
ี วธิ ี BIA หรือ SA-OR ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การดํารงเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร แต่มกี ารควบรวมกิจการกับธนาคารพาณิชย์
แห่งอืนทีใช้วธิ ี AMA และจะขอเปลียนวิธกี ารคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารเป็นวิธี
AMA ให้ธนาคารพาณิชย์ยนหนั
ื งสือขออนุญาตมาทีฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกําหนดระยะเวลา เงือนไข และแนวปฏิบตั ติ ่างๆให้ธนาคาร
พาณิชย์ถอื ปฏิบตั เิ ป็นรายกรณีได้
1.3 ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งมีการประเมินตนเองว่ามีคุณสมบัตสิ อดคล้องและสามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ทีกําหนด
1.4 ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งแสดงให้เห็นว่าการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ าร
โดยวิธี AMA เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด พร้อมทังแสดงการประเมินความพร้อม (Self-assessment)
ในการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานขันตําทีกําหนดสําหรับการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้าน
ปฏิบตั กิ ารโดยวิธี AMA และผลกระทบต่อเงินกองทุนจากการเปลียนแปลงวิธกี ารคํานวณมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารจากวิธที ใช้
ี ในป ัจจุบนั เป็นวิธี AMA
1.5 ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งทดลองคํานวณเงินกองทุน (Parallel Calculation) และการทดลองใช้วธิ ี
AMA ในกระบวนการบริหารความเสียงตามระยะเวลาทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด (Use Test)
เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ก่อนเริมใช้วธิ ี AMA จริง
1.6 ในกรณีธนาคารพาณิชย์ตอ้ งการใช้วธิ ี AMA ร่วมกับวิธอี นื (Partial use) หรือต้องการทยอยใช้
วิธี AMA ในช่วงเริมแรกธนาคารพาณิชย์จะต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมกับการ
ยืนขออนุญาตใช้วธิ ี AMA และต้องฏิบตั ติ ามเงือนไขทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
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1.7 เมือได้รบั อนุญาตให้ใช้วธิ ี AMA แล้วธนาคารพาณิชย์ตอ้ งดํารงเงินกองทุนทังสินไม่ตากว่
ํ าระดับ
ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด (Capital floor) เป็นระยะเวลา 2 ปี เพือมิให้ระดับเงินกองทุนทังสิน
ของธนาคารพาณิชย์ลดลงมากเกินไป
ทังนี ป ัจจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทเป็
ี นบริษทั ลูกหรือสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย ใช้วธิ กี ารจัดสรรเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารที
คํานวณโดยวิธี AMA จากธนาคารพาณิชย์แม่ เพือกําหนดเงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฏหมายของ
ธนาคารพาณิชย์ทเป็
ี นบริษทั ลูกหรือสาขาดังกล่าว
คุณสมบัตขิ องผูย้ นขออนุ
ื
ญาตใช้วธิ ี AMA
1) ธนาคารพาณิชย์ทประสงค์
ี
จะใช้วธิ ี AMA ในการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้าน
ปฏิบตั กิ าร ต้องมีการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร ด้านเครดิต และด้านตลาด ในระดับปานกลาง
หรือดีกว่าตามเกณฑ์การจัดระดับความเสียงรวม (Aggregate rating) จากผลการตรวจสอบของธนาคาร
แห่งประเทศไทยครังล่าสุด
2) ธนาคารพาณิชย์ทประสงค์
ี
จะใช้วธิ ี AMA ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขันตําสําหรับวิธี AMA ทังเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ตามทีกําหนด โดยสามารถสรุปได้ ดังนี
2.1) เกณฑ์มาตรฐานขันตําเชิงคุณภาพ
1) กรอบการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร (Operational risk mangement framework)
ต้องมีหลักการทีเหมาะสมและน่าเชือถือ นํามาบังคับใช้ได้อย่างเทียงตรง สอดคล้องกับความซับซ้อนใน
การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ และสามารถตรวจสอบได้
2) มีคณะกรรมการทีทําหน้าทีอนุมตั กิ รอบการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารและ
ควบคุมดูแลให้ธนาคารพาณิชย์มเี งินกองทุนเพียงพอทีจะรองรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร
3) ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ากระบวนการการกําหนด
กรอบการบริหารความเสียงมีความสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
4) วิธี AMA จะต้องมีบทบาทสําคัญในการกระบวนการบริหารความเสียงและกระบวนการ
ตัดสินใจของธนาคารพาณิชย์
5) เกณฑ์มาตรฐานขันตําเชิงคุณภาพอืนๆ เช่น หน้าทีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ งานบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร ความ
เพียงพอของทรัพยากรสําหรับการใช้วธิ ี AMA เป็นต้น ตามทีกําหนดในเอกสารแนบ 1 ของประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 5/2555 เรือง หลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้าน
ปฏิบตั กิ าร โดย Advance Measurement Approaches (วิธี AMA) ลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2555
2.2) เกณฑ์มาตรฐานขันตําเชิงปริมาณ
1) ระบบการวัดความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารพาณิชย์ ต้องมีหลักการทีเหมาะสม
และน่าเชือถือ ครอบคลุมครบถ้วน มีความโปร่งใสและได้รบั การสอบทานและทดสอบความน่าเชือถือ
อย่างเป็นอิสระ
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2) ระบบการวัดความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารพาณิชย์ตอ้ งครอบคลุมแหล่งทีมา
ของความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารทีมีนยั สําคัญทังหมดของธนาคารพาณิชย์ ทังทีมีโอกาสเกิดขึนน้อยและทีมี
ความเสียหายรุนแรง
3) ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งสามารถวัดระดับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสมกับลักษณะ
และความซับซ้อนในการประกอบธุรกิจ โดยยึดหลักความระมัดระวังในการเลือกวิธกี าร และ/หรือ
แบบจําลองและการตังสมมุตฐิ าน
4) แหล่งทีมาของข้อมูลและวิธกี ารทีใช้ในการคํานวณเงินกองทุนภายใน (Economic
Capital) สําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารพาณิชย์จะต้องสอดคล้องกับระบบการวัดความ
เสียงด้านปฏิบตั กิ ารทีใช้ในการคํานวนเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารตามหลักเกณฑ์
ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด หากเกิดความแตกต่างจะต้องสามารถชีแจงเหตุผลต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้
5) เพือกระตุน้ ให้เกิดพัฒนาการในการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารภายในองค์กร
ธนาคารพาณิชย์ควรมีวธิ กี ารในการจัดสรรเงินกองทุนภายใน (Economic capital) สําหรับความเสียง
ด้านปฏิบตั กิ ารให้แก่สายงานหลัก
6) เกณฑ์มาตรฐานขันตําเชิงปริมาณอืนๆ ตามทีกําหนดในเอกสารแนบ 2 ของประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 5/2555 เรือง หลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้าน
ปฏิบตั กิ าร โดย Advance Measurement Approaches (วิธี AMA) ลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2555
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
( ) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 5/2555 เรือง หลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขันตํา
สําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร โดย Advance Measurement Approached (วิธี AMA) ลงวันที 20
กุมภาพันธ์ 2555
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2555/ThaiPDF/25550082.pdf
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 1/2559 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการพิจารณา
คําขออนุญาตของสถาบันการเงิน 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 นื
คําขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอ
ไม่ดาํ เนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทย
จะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
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2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่า
ผูย้ นคํ
ื าขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้
ผูย้ นคํ
ื าขอดําเนินการตามข้อ 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 ขอให้หารือธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ
รายละเอียด ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
. การพิ จารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ
ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือ
ประกอบการพิจารณา
.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจง
ข้อเท็จจริง 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
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ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม 90 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/ลงนาม
89 วัน
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบข้อเท็จจริง
หรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือได้มี
การดําเนินการตามข้อ 3 ทีกําหนดในหลักเกณฑ์วธิ กี ารเงือนไข
ในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขออนุญาตใช้การขออนุญาตใช้วธิ ี Advance Measurement
Approaches (AMA) อย่างน้อย 6 เดือนก่อนเริมทดลองคํานวณ
เงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -
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หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
2) ผลการประเมินความพร้อม (Self-assessment) ในการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
มาตราฐานขันตําทีกําหนดสําหรับการคํานวณมูลค่าเทียบ เท่าสินทรัพย์
เสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี AMA ทังเกณฑ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) ผลกระทบต่อเงินกองทุนจากการเปลียนแปลงวิธกี ารคํานวณมูลค่าเทียบ
เท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารจากวิธที ใช้
ี ในป ัจจุบนั เป็นวิธี AMA
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
4) เอกสารอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

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 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ -

