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เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมาธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ได เผยแพรเอกสารเกี่ยวกับแนว
ทางการกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel 3 ผูที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ website :
www.bot.or.th
ในเอกสารของ ธปท.ไดอธิบายเรื่องวิกฤติ (crisis) ที่เกิดขึ้นจนเปนที่มาของ Basel 3 ตลอดจน
สาระและรายละเอียดแลว แตที่นี้อยากจะกลาวเสริมเพื่อใหเขาใจหลักการของ Basel 3 โดยจะมอง
ยอนกลับไปเริ่มตั้งแต Basel 1 เพื่อใหเห็นวิวัฒนาการและปรัชญาของแนวคิดในเรื่องนี้ และที่สําคัญ
เพื่อใหงายและอานไดทั่ว ๆ ไป จึงขอสรุปเปน Bird Eyes’ View โดย ‘Bird’ นี้ไมใชเหยี่ยวที่มอง
รายละเอียดนะครับ
Basel 1 : การกําหนดมาตรฐานอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
การกํากับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนเริ่มมีความเปนมาตรฐานสากลตามขอเสนอของ
Basel 1 ที่ออกตั้งแตป 1988 เพื่อใหผูกํากับดูแลสถาบันการเงินนํากฎเกณฑใชเหมือนกันทั่วโลก เปนการ
ลดความไดเปรียบเสียเปรียบกัน หัวใจของขอเสนอในตอนนั้นคือการใหสถาบันการเงินมีเงินกองทุน
เพียงพอรองรับความเสี่ยงดานเครดิต ดังนั้น Basel 1 คือการหาวิธีวัดคาความเสี่ยงทางดานเครดิต ออกมา
เปนตัวเลขอยางงาย ๆ โดยไมใชภาษากรีก การกําหนดคาความเสี่ยงของสินทรัพย (เชน สินเชื่อ) แตละ
ชนิดขึ้นอยูกับประเภทคูสัญญา หรือลูกหนี้ โดยจําแนกลูกหนี้ออกเปนกลุม ๆ ตั้งแตกลุม “ไมมีความ
เสี่ยง” (เชน รัฐบาลของประเทศที่สถาบันการเงินตั้งอยู) ถูกกําหนดคาความเสี่ยงใหเทากับศูนย จนถึง
กลุม “เสี่ยงสูง” เชน ลูกคานิติบุคคล/บุคคลทั่ว ๆ ไป มีคาความเสี่ยงสูงสุดคือ 100% ตรงนี้หลายทานอาจ
รูสึกไมเห็นดวยที่ Basel เหมารวมวา sovereign risk มีความเสี่ยงต่ําเสมอ และ sovereign risk บาง
ประเทศต่ํากวา corporate risk ดี ๆ บางแหง แตตองไมลืมวานั่นคือความคิดสมัย 1988
นอกจากนี้แลวก็ยังมีการวัดความเสี่ยงทางเครดิตของธุรกรรมนอกงบดุลตาง ๆ ดวย เชน การค้ํา
ประกัน การออกหนังสือรับรองตาง ๆ ซึ่งก็มีขั้นตอนการวัดคาความเสี่ยงโดยอาศัยหลักการทางสถิติ

เบื้องตนประเมินวาธุรกรรมเหลานี้มีโอกาสกลายเปนรายการในงบดุลมากนอยเพียงใด และใชคาความ
เสี่ยงตามประเภทลูกหนีใ้ นลักษณะเชนเดียวกับที่กลาวขางตน
หลักการสําคัญใน Basel 1 อีกดานคือการกําหนดนิยามของเงินกองทุน โดยแบงออกเปน
“เงินกองทุนชั้นที่ 1” ซึ่งหมายถึงสวนของผูถือหุน ตามงบการเงิน และ “เงินกองทุนชัน้ ที่ 2” ซึ่งหลักใหญ
ๆ คือ ตราสารหนี้ดอ ยสิทธิระยะยาวที่สถาบันการเงินออก เพราะลําดับการจายชําระคืนต่ํากวาเจาหนี้
ทั่วไปจึงนาจะสามารถใชรองรับความเสี่ยงไดใกลเคียงกับหุนของสถาบันการเงินเอง นอกจากนี้
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ที่สําคัญอีกประเภทคือ กําไรที่เกิดจากการตีราคาทรัพยสินบางประเภท เหตุผลคือหาก
ทรัพยสินเหลานั้นถูกขายออกไป ก็สามารถสรางกําไรและรวมอยูในกําไรสะสม ซึ่งก็เปนเงินกองทุนดี ๆ
ไดในที่สุดนั่นเอง แตเนื่องจากขบวนการตีราคานั้นยังไมเกิดการรับรูกําไรอยางแทจริง กําไรจากการตี
ราคานี้จึงใหนับไดแคเปนเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 โดยหักสวนลดบางเผือ่ ความไมแนนอนในกําไรทีอ่ าจรับรู
ไดจริง
ขอดีของ Basel 1 คือ เปนกาวแรกของการกําหนดความสําคัญของการดํารงเงินกองทุนเพื่อ
รองรับความเสี่ยง และเริ่มวิธีวัดความเสี่ยงดานเครดิตที่เปนระบบ เปนรูปธรรม และเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก นอกจากนี้เริ่มมีความชัดเจนขององคประกอบที่เปนเงินกองทุน ดังนั้นถือวาเปน
จุดเริ่มตนของความสามารถในการเปรียบเทียบความแข็งแกรงของเงินกองทุนของสถาบันการเงินตางๆ
ทั่วโลกไดดีในระดับหนึ่ง
ขอไมดีคือ ความหยาบของวิธีการวัดความเสี่ยงทีเ่ สนอใช การกําหนดคาความเสี่ยงวาลูกหนี้กลุม
ไหนเสี่ยงนอย หรือเสี่ยงมาก ไมไดมาจากฐานะความแข็งแกรงดานการเงินและความสามารถในการจาย
ชําระคืนของลูกหนีอ้ ยางจริงจัง ประการสําคัญไมมีกลไกกระตุนใหเกิดระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
กลาวคือ เปรียบเทียบการปลอยสินเชื่อใหลูกคาที่มีฐานะออนแอ risk profile ไมดี สถาบันการเงินได
ดอกเบี้ยสูง ในขณะที่การปลอยสินเชื่อใหลูกหนี้ฐานะมั่นคง risk profile ดี สถาบันการเงินไดดอกเบี้ยต่ํา
โดยทั้ง 2 รายนี้ใชตนทุน capital charge เทากัน สถาบันการเงินก็อาจมีแรงจูงใจอยากปลอยสินเชื่อราย
แรกมากกวา
ตอมา Basel 1 ไดปรับปรุงใหมีการวัดความเสี่ยงดานตลาด เริ่มใชแบบจําลองทางสถิติที่ซับซอน
ขึ้นในการคํานวณความเสี่ยง (Value at Risk) และกําหนดใหสถาบันการเงินตองดํารงเงินกองทุนรองรับ
ความเสี่ยงดานตลาดดวย

Basel 2 : เนนเรื่องการวัดความเสี่ยงของสินทรัพย
Basel 2 มีหลักการใหญ ๆ ที่แกจุดออนของ Basel 1 คือการพยายามวัดคาความเสี่ยงใหมีความ
“เที่ยงตรง” มากขึ้น โดยเปดทางเลือกใหสถาบันการเงินสามารถใชวิธีทางเทคนิคที่ซับซอน ใชภาษากรีก
และแบบจําลองทางคณิตศาสตรมากขึ้นในการวัดคาความเสี่ยง โดยคํานึงถึงฐานะความแข็งแรงทาง
การเงินของลูกคาจาก rating ดังนั้นสถาบันการเงินที่เกง ๆ มีเจาหนาที่ดาน financial engineer เปน
กองทัพ สามารถออกแบบระบบและกลไกบริหารความเสี่ยงที่ดี ๆ ก็สามารถวัดคาความเสี่ยงไดแมนยํา
กวา และอาจชวยประหยัดเงินกองทุนสําหรับการทําธุรกรรมตาง ๆ ได Basel 2 ยังไดกําหนดการวัดคา
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เพิ่มเติม และใหดํารงเงินกองทุนรองรับดวย
Basel 2 เสนอใหสถาบันการเงินทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตภาวะวิกฤติ
ตลอดจนสรางกลไกใหผูกํากับดูแลเขาไปประเมินขบวนการบริหารและวัดความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
ดูการดํารงเงินกองทุน และหากเห็นวาสถาบันการเงินมีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจเกิดจากการมีความ
เสี่ยงดานอื่น ๆ เชน ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของธุรกรรม/ลูกหนี้ (Concentration Risk) เปนตน ก็อาจ
สั่งใหดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมได นอกจากนี้ Basel 2 ยังเริ่มใหสถาบันการเงินเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและเงินกองทุนให Stakeholders สามารถประเมินความมั่นคงได ซึ่งเปนจุดเริ่มของการใชกลไก
ตลาดมาชวยเปนแรงกดดันใหสถาบันการเงินตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดวย
ขอดีของ Basel 2 คือ การสรางวัฒนธรรมของขบวนการบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแตการวัดคา
และการติดตามดูแล รวมถึงการรายงานความเสี่ยง ดังเห็นไดจากการปรับปรุงเกี่ยวกับการวัดคาความ
เสี่ยงของสินทรัพยใหมีความละเอียดมากขึ้น คํานึงถึงฐานะที่แทจริงของลูกหนีม้ ากขึ้น และครอบคลุม
ประเภทความเสี่ยงไดมากกวา ตลอดจนมีกลไกการสงเสริมและสรางแรงกดดันใหสถาบันการเงินมี
ระบบการบริหารความเสี่ยงและดูแลการดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอ
สําหรับขอไมดีของ Basel 2 นั้น สวนหนึ่งก็มาจากขอดีของมันเองในเรื่องของการพยายามวัด
ความเสี่ยงใหละเอียดขึ้นกวา Basel 1 ซึ่งเปนการอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตรมากจนอาจเกิด model
risk คือไมรูวาแทจริงแลวแบบจําลองที่สลับซับซอนนั้นสะทอนปริมาณความเสี่ยงไดแมนยําจริงหรือไม
นอกจากนี้แลว จะสังเกตเห็นวา Basel 2 นั้นมุงเนนในเรื่องการวัดความเสี่ยงของสินทรัพยอยางเดียว
ไมไดพูดถึงการดํารงเงินกองทุนในภาพกวาง การมองจากมุมเดียวโดยพยายามตอบโจทยวามีความเสี่ยง

อะไรบางที่ตองพยายาม quantify ใหแมนยํา และเพื่อใหครอบคลุมทุกประเภทของความเสีย่ ง (credit,
market, operation) มีผลเสียตามมา เพราะในยามเศรษฐกิจไมดี กลไกการวัดความเสี่ยงจาก model จะให
คาที่สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ และสิ่งที่ตามมาคือ สถาบันการเงินตองเรงดํารงปริมาณเงินกองทุนที่สูงขึ้น
ตามมาดวย ตลอดจนอาจตองเทขายทรัพยสินบางประเภทออกเพื่อลดภาระ จึงเปนแรงกดดันที่ขยายวง
กวางทําใหราคาทรัพยสินตาง ๆ ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วตาม สงผลสะทอนกลับมาทําใหความเสี่ยง
ของสินทรัพยที่สถาบันการเงินถือครองกลับสูงขึ้นไปอีก จึงเปนวัฏจักรใหตองดํารงเงินกองทุนเพิ่ม ซึ่ง
เปนสวนผลักดันใหเกิดกลไกของ procyclicality
Basel 3 : วาดวยเรื่องของคุณภาพและปริมาณของเงินกองทุน และความเสี่ยงเชิงระบบ
Basel 3 พยายามปรับปรุงประเด็นสําคัญ ๆ โดยตอยอดจาก Basel 2 จึงไมไดเนนเรื่องการวัดคา
สินทรัพยเสี่ยงเทาไรนัก (นอยมาก) เพราะ Basel 2 พูดไวมากแลว ครั้งนีจ้ ึงใหความสําคัญเรื่อง
เงินกองทุนอยางจริงจัง โดยมุงเรื่องคุณภาพของเงินกองทุน จากประสบการณ crisis ป 2008 ทีท่ ําให
ภาครัฐในตางประเทศตองเขาไปชวยเพิ่มเงินกองทุนสถาบันการเงินบางแหง และรวมถึงปดสถาบัน
การเงินใหญ ๆ บางแหง Basel 3 จึงใหความสําคัญทีพ่ ยายามแยกวาเงินกองทุนประเภทไหนใชรองรับ
เหตุการณ “going concern” ได และประเภทไหนทีใ่ ชรองรับ “gone concern” โดยเนนหลักการชัดเจนวา
ผูถือตราสารทุนประเภทไหนตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในลําดับและระดับไหน ซึ่งตรงนี้จะ
ชวยลดปญหา moral hazard จากเหตุผลนี้ประกอบกับความตองการเนนคุณภาพเงินกองทุน ดังนั้นการ
ดํารงเงินกองทุนจึงแยกอัตราสวนของเงินกองทุนที่เปนทุน (equity) ของสถาบันการเงินแท ๆ ออกมา
เพิ่มเติม ดวยเหตุนี้ อัตราสวนเงินกองทุนที่สถาบันการเงินตองดํารงจึงมี 3 ระดับ คือ อัตราสวน
เงินกองทุนที่เปนหุนและกําไรสะสม (common equity) อัตราสวนเงินกองทุนขั้นที่ 1 และอัตราสวน
เงินกองทุนทั้งสิ้น โดยเงินกองทุนที่ใชไดของแตละอัตราสวนก็มีคํานิยามโดยละเอียด รวมถึงการหัก
มูลคาบางอยางออกจากเงินกองทุน เพื่อใหเปนทุนที่เขมแข็งจริง ๆ
Basel 3 ไดเสนอมาตรการดูแล systemic risk หรือความเสี่ยงในเชิงระบบที่เกิดจากการทีส่ ถาบัน
การเงินตาง ๆ มีความเชื่อมโยงกันสูง แนวคิดวาหากดูแลใหสถาบันการเงินแตละแหงมั่นคง (micro
prudential) ก็เพียงพอที่จะสงเสริมใหระบบโดยรวมแข็งแรงตามไปดวยนั้น บทเรียนจาก crisis ทําใหรูวา
ไมพอแลว จําเปนตองมีมาตรการดูแลความเสี่ยงของระบบดวยโดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับวัฏจักรของ
เศรษฐกิจ Basel 3 จึงกําหนดใหมีเงินกองทุนเตรียมเผื่อไว หากเศรษฐกิจแยลงก็สามารถใชเงินกองทุนที่

เสริมไวรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจได ซึ่งเปนที่มาของการใหสถาบันการเงินมี conservation
buffer สวน countercyclical buffer ซึ่งก็ไมรูจะเขียนเปนคําภาษาไทยใหเขาใจงาย ๆ ไดอยางไรนั้น เปน
หลักการทีใ่ หผูกํากับดูแลใชเปนเครื่องมือเพื่อใหมผี ลกระทบตอวัฏจักรเศรษฐกิจดวย โดยหากจําเปนก็
ใหสถาบันการเงินเพิ่มระดับเงินกองทุนขั้นต่ําเพื่อชะลอความรอนแรงของเศรษฐกิจ
มาตรการดูแลความเสี่ยงเชิงระบบนั้น Basel 3 ไดเสนอใหกํากับดูแลสถาบันการเงินที่มี
ความสําคัญตอระบบ (Systemically Important Financial Institution) อยางเขมงวดขึ้น สถาบันการเงิน
เหลานีอ้ าจมีขนาดใหญ หรือมีธุรกรรมโยงใยกับสถาบันการเงินอื่น ๆ อยางกวางขวางเปนปริมาณสูง
หรือทําธุรกิจสําคัญที่เปนเอกลักษณพิเศษในระบบ โดยสถาบันการเงินอื่น ๆ ไมสามารถทดแทนได
สถาบันการเงินเหลานีจ้ ึงตองมีเงินกองทุนสูงกวาสถาบันการเงินทั่ว ๆ ไป ดวยเหตุผลที่วาหากสถาบัน
การเงินสําคัญเหลานีป้ ระสบปญหาขึ้นอาจจะสงผลกระทบเชื่อมโยงตอสถาบันการเงินอื่น ๆ ตามไปดวย
ดังนั้นจึงตองมั่นใจถึงฐานะความแข็งแกรงมากกวาสถาบันการเงินทั่ว ๆ ไป
นอกจากนี้ Basel 3 เสนอการกําหนดอัตราสวน Leverage ratio ซึ่งเปนอัตราสวนงาย ๆ ระหวาง
ปริมาณเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ตัวตั้ง) กับปริมาณธุรกรรม (ตัวหาร) โดยไมคํานึงถึงความเสี่ยง อัตราสวนนี้
เปนเครื่องมือเสริมควบคูกับอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหสถาบัน
การเงินขยายธุรกิจเกินกวากําลัง (หรือเงินกองทุน) ที่มี หรืออีกนัยหนึ่งก็อาจพูดไดวาเปนเครื่องมือสกัด
กั้น model risk ดวย
ทั้งหมดที่กลาวขางตนนี้คือ การปรับปรุงจนเปนที่มาของ Basel 3 โดยจะขอไมพูดถึงมาตรการ
ดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลอง ซึ่งเริ่มถูกเสนอใน Basel 3 นี้ เพราะเจตนาในที่นี้คือการเลาวิวัฒนาการ
จาก Basel 1 ถึง Basel 3 ในบริบทของการดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอ
อะไรจะตามมาหลังจาก Basel 3 : คิดเลน ๆ วามี Basel 4 ไหม
หากมอง Basel 3 ในเชิงการคํานวณตัวเลข จะเห็นวาเปนมาตรการที่เขมงวดและมีราคาแพงมาก
ตามบทเรียนที่ไดรับจากวิกฤติการเงินโลกในครั้งนี้ สถาบันการเงินตองปรับตัวมากจึงมีระยะเวลาในการ
เตรียมตัวกอนนํามาใชพอสมควร จากความยากและการสงผลใหมีตนทุนที่สูงขึ้นประกอบกับการมอง
ยอนไปวา Basel 1 พูดเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนโดยวัดจากอัตราสวน มีตัวตั้งเปนเงินกองทุน มี
ตัวหารเปนสินทรัพยเสี่ยง Basel 2 เนนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวหาร (สินทรัพยเสี่ยง) สวน Basel 3

พูดเรื่องตัวตั้ง (เงินกองทุน) จนมาถึงตรงนี้ก็นาจะอนุมานวาไมนาจะมี Basel 4 เพราะทุกเรือ่ งไดเสนอ
และปรับแตงดีแลว
ในสวนตัวผมคิดวา Basel 3 คือปรัชญาการกํากับดูแลที่มีรากฐานจาก Basel 1 รวมกับ Basel 2
ขอสําคัญ Basel 3 เปนการเปดมุมมองใหมเกี่ยวกับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน โดยเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ
เขาดวยกันตั้งแตกลยุทธการทําธุรกิจสถาบันการเงิน ความสัมพันธระหวางสถาบันการเงินดวยกันเอง
รวมทั้งแรงสงและผลกระทบระหวางนโยบายการกํากับดูแลและภาวะเศรษฐกิจ จนถึงบทบาทของ
ภาครัฐดวย ในตอนนี้ ตองรอการพิสูจนวา Basel 3 มีขอดี ขอเสียอยางไร มาตรการกํากับดูแลที่ดีตอง
dynamic โดยปรับตัวไปตามวิวัฒนาการของธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งก็ขับเคลื่อนจากความตองการ
บริการทางการเงินของภาค (real sector) ซึ่งแนนอนไมมวี ันหยุดนิ่ง ดังนั้น ทานผูอานคงเดาไดวาใน
สายตาของ Bird Eyes’ View จะมี Basel 4 หรือไม
___________________________
* บทความนี้เปนขอคิดเห็นสวนบุคคล จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับขอคิดเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย
เผยแพรในวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคม 2554

