คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเรืองทัวไปหลังจากได้รบั อนุญาตให้ใช้วิธี Advance Measurement
Approaches (AMA)
หน่ วยงานทีให้บริ การ: ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 ธนาคารพาณิชย์ทได้
ี รบั อนุญาตให้ใช้วธิ ี AMA ในการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้าน
ปฏิบตั กิ ารจะไม่สามารถกลับไปใช้วธิ ที ซัี บซ้อนน้อยกว่าได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยจะต้องมีเหตุผลอันสมมควรเป็นกรณีพเิ ศษเท่านัน
1.2 กรณีทธนาคารพาณิ
ี
ชย์มคี ุณสมบัตไิ ม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานขัน
ตําสําหรับวิธี AMA ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดได้หลังจากทีเคยได้รบั อนุญาตแล้ว ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอาจสังการให้ธนาคารพาณิชย์ใช้วธิ ที ซัี บซ้อนน้อยกว่าสําหรับบางหน่วยงานหรือบางสายธุรกิจ
หรือสําหรับทุกหน่วยงานหรือทุกสายธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ได้เป็นการชัวคราว จนกว่าธนาคาร
พาณิชย์ได้ปรับปรุงจนมีคุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์ และสามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานขันตําสําหรับวิธี
AMA ได้ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสังการในลักษณะอืนๆ ตามทีเห็นสมควร
1.3 หากมีเหตุการณ์ทส่ี งผลให้มกี ารเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญต่อระบบการบริหารความเสียงด้าน
ปฏิบตั กิ ารทีเกียวข้องกับการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี AMA ของ
ธนาคารพาณิชย์ เช่น การควบหรือรวมกิจการ หรือรับโอนสินทรัพย์และหนีสินจากบริษทั อืน (Merger
and acquisition) เป็นต้น ให้ธนาคารพาณิชย์แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบโดยเร็ว และหาก
ธนาคารพาณิชย์ยงั ประสงค์จะใช้วธิ ี AMA ต่อไป ให้ธนาคารพาณิชย์ขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศ
ไทยซึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี โดยอาจกําหนดวิธกี ารทีจะให้ธนาคาร
พาณิชย์นนใช้
ั เพือการดํารงเงินกองทุนขันตําตามกฎหมายในช่วงการเปลียนแปลงดังกล่าว และ/หรือ
กําหนดเงือนไขและ/หรือ กําหนดมาตรฐานขันตําทีจะให้ธนาคารพาณิชย์แห่งนัน ถือปฏิบตั เิ พือให้สามารถ
ใช้วธิ ี AMA ได้
1.4 การนําค่าใช้จ่ายเพือรองรับค่าความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึน (EL Offset) มาปรับลดเงินฐาน
เงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร สําหรับธนาคารพาณิชย์ทมีี แนวปฏิบตั ใิ นการตัง
ค่าใช้จ่ายเพือรองรับค่า EL Offset ในการดําเนินธุรกิจแล้ว สามารถนํา EL มาปรับลดฐานเงินกองทุนได้
ไม่เกินกว่าค่า EL หากได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ธนาคารพาณิชย์ยนขออนุ
ื
ญาต
ใช้ EL Offset พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง ตามข้อ 3(1) และ (2) ของเอกสารแนบ 2 ในประกาศประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. /
เรือง หลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียง
ด้านปฏิบตั กิ าร โดย Advance Measurement Approached (วิธี AMA) ลงวันที กุมภาพันธ์
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1.5 ในกรณีทธนาคารพาณิ
ี
ชย์มกี ารปรับลดความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร (Risk mitigation) โดยการทํา
ประกันภัย ธนาคารพาณิชย์อาจปรับลดฐานเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี
AMA ลงได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของฐานเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี AMA
หลังหัก EL offset หากได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรับลดความเสียงด้าน
ปฏิบตั กิ าร โดยการทําประกันภัยนันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยกําหนดในข้อ 4
ของเอกสารแนบ ในประกาศประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. /
เรือง หลักเกณฑ์การ
ดํารงเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร โดย Advance Measurement Approached
(วิธี AMA) ลงวันที กุมภาพันธ์
ฉบับนี
1.6 ในการคํานวณฐานเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี AMA ให้ธนาคาร
พาณิชย์ นําค่าประมาณการความเสียหายด้านปฏิบตั กิ ารของแต่ละกลุ่มความเสียงมารวมกัน อย่างไรก็ดี
ธนาคารพาณิชย์อาจนําค่าความสัมพันธ์ (Dependence) ระหว่างความเสียหายด้านปฏิบตั กิ ารของแต่ละ
กลุ่มความเสียงทีคํานวณได้จากวิธกี ารและ/หรือแบบจําลองภายใน (Internal model) ของธนาคาร
พาณิชย์ (เช่น ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)) มาใช้ประกอบการคํานวณฐานเงินกองทุนขันตําสําหรับ
ความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี AMA ได้ หากได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคาร
พาณิชย์ตอ้ งแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า
. . ระบบ วิธกี าร และสมมติฐานทีใช้ในการประมาณการค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีความ
น่าเชือถือ สามารถรองรับความเสียหายทีรุนแรง (Extreme loss) และมีความสัมพันธ์กนั มากยิงขึนในช่วง
ภาวะวิกฤติได้ โดยต้องมีหลักฐานสนับสนุน เช่น การวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลภายในและภายนอกและ
ความเห็นของผูเ้ ชียวชาญ ในแต่ละสายธุรกิจ เป็นต้น มีการนําไปใช้อย่างเหมาะสม และมีความรัดกุม
. . ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งมีการทดสอบความน่าเชือถือของการประมาณการค่าความสัมพันธ์
ข้างต้น โดยใช้เทคนิคทังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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
( ) 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 าขอมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
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ให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นื
คําขอไม่ดาํ เนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะแจ้งยุตกิ ารพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้
ยืนคําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นื
คําขอดําเนินการตามข้อ 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
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
.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)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม 90 วัน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
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ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้ง
ให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือ
ประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ 3 ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

1 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

89 วัน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจ
สถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือขออนุญาตกลับไปใช้วิธีการคํานวณเงิ นกองทุนขันตํา
สําหรับความเสียงด้านปฏิ บตั ิ การทีมีความซับซ้อนน้ อยกว่า
วิ ธี AMA (สําหรับกรณี ทีไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตาม minimum
requirement ภายหลังทีได้รบั อนุญาตให้ใช้วิธี AMA หรือกรณี

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-
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ลําดับ

2)

3)

4)

5)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบการบริ หาร
ความเสียงด้านปฏิ บตั ิ การทีเกียวข้องกับการคํานวณ
เงิ นกองทุนโดยวิ ธี AMA) พร้อมเหตุผลประกอบ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที
มีหน้ าทีรับผิ ดชอบเรืองการบริ หารความเสียงด้านปฏิ บตั ิ การ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือขออนุญาตการนําค่าใช้จ่ายเพือรองรับค่าความ
เสียหายทีคาดว่าจะเกิ ดขึน (EL Offset) มาปรับลดเงิ นฐาน
เงิ นกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิ บตั ิ การ พร้อม
เอกสารทีเกียวข้อง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือขออนุญาตการนําประกันภัยมาปรับลดฐาน
เงิ นกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้านปฏิ บตั ิ การ พร้อม
เอกสารทีเกียวข้อง
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือขออนุญาตการนําค่าความสัมพันธ์ (Dependence)
ระหว่างความเสียหายด้านปฏิ บตั ิ การของแต่ละกลุ่มความ
เสียงทีคํานวณได้จากวิ ธีการและ/หรือแบบจําลองภายใน
(Internal model) ของธนาคารพาณิ ชย์มาใช้ประกอบการ
คํานวณฐานเงิ นกองทุนขันตําสําหรับความเสียงด้าน
ปฏิ บตั ิ การโดยวิ ธี AMA พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง
ฉบับจริ ง ฉบับ
สําเนา ฉบับ
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ลําดับ
6)

7)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หมายเหตุ –
ผลกระทบต่อเงิ นกองทุนจากการเปลียนแปลงวิ ธีการคํานวณ
มูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสียงด้านปฏิ บตั ิ การจากวิ ธีทีใช้ใน
ปัจจุบนั
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (ร้อยละ/บาท)

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
-

