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1.

ภาพรวมของ Basel II

2

หลักเกณฑ Basel II คือ หลักเกณฑสากลเพื่อกํากับดูแล
การดํารงเงินกองทุนของธนาคาร


คณะกรรมการ Basel คือ การรวมกลุม ของธนาคารกลางและผู
กํากับดูแลสถาบันการเงินชัน้ นําของโลก



หลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน Basel I
– กําหนดหลักเกณฑสากลในการดํารงเงินกองทุนขัน้ ต่าํ ทีธ่ นาคาร
ตองถือปฏิบตั ิ
– คํานึงถึงความเสีย่ งดานสินเชือ่
– ประกาศใชในป 2531
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หลักเกณฑ Basel II คือ หลักเกณฑสากลเพื่อกํากับดูแล
การดํารงเงินกองทุนของธนาคาร (ตอ)


หลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน Basel II
– ปรับใหเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการและความสลับซอน
ของธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ในชวง 15 ปตอมา ถูกกําหนดขึน้ และ
ประกาศใชในป 2544
– ครอบคลุมชนิดของความเสีย่ งดานปฎิบตั กิ าร และดานตลาด ดวย
– ใหความสําคัญกับคุณภาพของผูก ู และมาตรการลดความเสีย่ ง
– ใชประโยชนจากเทคนิคดานการประเมินความเสีย่ ง และการบริหาร
ความเสีย่ งใหมๆ เชน Portfolio Modeling, Capital Allocation รวมทั้ง
Stress Testing
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หลักเกณฑ Basel II คือ หลักเกณฑสากลเพื่อกํากับดูแล
การดํารงเงินกองทุนของธนาคาร (ตอ)


ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีแนวทางทีจ่ ะนําหลักเกณฑ Basel
มาประยุกตใช



กําหนดใหธนาคารพาณิชยในประเทศตองปฏิบตั ิ ภายในสิน้ ป 2551

II
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Basel II เปนกาวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานการธนาคารพาณิชย

ทีส่ าํ คัญ
การกํากับดูแลเงินกองทุน Basel II
Pillar 1.

การดํารงเงินกองทุน
ขั้นต่ํา



กําหนดเงินกองทุนขั้นต่ําที่ยอมรับ
ได



สามารถเลือกประเมินระดับความ
เสี่ยงดานสินเชื่อโดยอิง Rating

Pillar 2.



- Public Rating
- Internal Rating


เพิ่มความเสี่ยงดานปฏิบัติการและ
ตลาด

Pillar 3.

การใชกลไกตลาดใน
การกํากับดูแล

การกํากับดูแลโดย
ทางการ



เปดเผยโครงสรางเงินกองทุน

- ธนาคารตองประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนของตน



เปดเผยวิธีการประเมินและบริหาร
จัดการความเสี่ยง

- องคกรกํากับดูแลตรวจสอบความ
เพียงพอและความเหมาะสม



เปดเผยภาพรวมและลักษณะความ
เสีย่ ง (Risk Profile)

- ธนาคารควรมีเงินกองทุนสวนเกิน



เปดเผยความเพียงพอของ
เงินกองทุน

หลักการ 4 ประการ

- องคกรกํากับดูแลเขาแทรกแซง
โดยเร็วหากเงินกองทุนไมพอ


ตองประเมินความเสี่ยงรอบดาน

เปลี่ยนแปลงจาก Basel I
อยางมาก

NEW

NEW
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Basel II เปนกาวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานการธนาคารพาณิชย

ทีส่ าํ คัญ
การกํากับดูแลเงินกองทุน Basel II
Pillar 1.

การดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา



กําหนดเงินกองทุนขั้นต่ําที่ยอมรับได



สามารถเลือกประเมินระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อโดยอิง
Rating
- Public Rating
- Internal Rating



เพิ่มความเสี่ยงดานปฏิบัติการและตลาด

เปลีย่ นแปลงจาก Basel I
อยางมาก
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Basel II เปนกาวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานการธนาคารพาณิชย

ทีส่ าํ คัญ
การกํากับดูแลเงินกองทุน Basel II
Pillar 2.


การกํากับดูแลโดยทางการ

หลักการ 4 ประการ
- ธนาคารตองประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนของตน
- องคกรกํากับดูแลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม
- ธนาคารควรมีเงินกองทุนสวนเกิน
- องคกรกํากับดูแลเขาแทรกแซงโดยเร็วหากเงินกองทุนไมพอ



ตองประเมินความเสี่ยงรอบดาน
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NEW

Basel II เปนกาวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานการธนาคารพาณิชย

ทีส่ าํ คัญ
การกํากับดูแลเงินกองทุน Basel II
Pillar 3.

การใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล



เปดเผยโครงสรางเงินกองทุน



เปดเผยวิธีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง



เปดเผยภาพรวมและลักษณะความเสี่ยง (Risk
Profile)



เปดเผยความเพียงพอของเงินกองทุน

NEW
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Pillar

1 กําหนดวิธีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ําเพื่อรองรับความ
เสี่ยงดานสินเชื่อไวหลายวิธี ซึ่งธนาคารสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับความ
พรอมของแตละธนาคาร
Internal Ratings Based (IRB) Approaches

Foundation
(Non-retail only)

Standardised Approach




อนุญาตใหใชระดับความเสี่ยง
เครดิต ของสถาบันจัดระดับ
เครดิตภายนอก (External
Rating Agency) ได

ใชระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารประเมิน
เอง และสามารถใชความนาจะเปน
ของการผิดนัด (PD) ที่ธนาคาร
คํานวณเอง

ใชระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารประเมิน
เอง ตลอดจนคาองคประกอบความ
เสี่ยง PD, LGD, EAD, M ที่
ธนาคารคํานวณเอง



ใชคา องคประกอบความเสีย่ ง LGD,
EAD, M ที่ธปท กําหนด



ใชหลักประกันเพือ่ ปรับลดความ
เสีย่ งไดทุกประเภท

กําหนดน้ําหนักความเสี่ยง (RW)
สําหรับสินเชื่อเพื่ออยูอาศัย ต่าํ




ใชหลักประกันเพือ่ ปรับลดความเสีย่ ง
ไดตามที่ ธปท กําหนดเทานั้น

ธนาคารตองแสดงใหเห็นวาคา
องคประกอบความเสีย่ งและ
แบบจําลอง (CRR) ที่นาํ มาใชมี
ความสมเหตุสมผลและผลการ
คํานวณมีความถูกตองแมนยํา



หลักเกณฑการดํารงเงิน กองทุน
เพื่อรองรับความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ใกลเคียง Basel I







Advanced

ใชหลักประกันเพื่อปรับลดความ
เสีย่ งไดตามที่ ธปท กําหนด
เทานั้น

ภาระในการพัฒนามาตรวัดความเสี่ยง
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Pillar

1 กําหนดวิธีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ําเพื่อรองรับความ
เสี่ยงดานสินเชื่อไวหลายวิธี ซึ่งธนาคารสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับความ
พรอมของแตละธนาคาร
Standardised Approach


หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนเพือ่ รองรับความเสีย่ ง
ดานสินเชือ่ ใกลเคียง Basel I



อนุญาตใหใชระดับความเสี่ยงเครดิต ของสถาบันจัด
ระดับเครดิตภายนอก (External Rating Agency) ได



กําหนดน้าํ หนักความเสีย่ ง (RW) สําหรับสินเชือ่ เพือ่ อยู
อาศัย ต่ํา



ใชหลักประกันเพื่อปรับลดความเสี่ยงไดตามที่ ธปท
กําหนดเทานัน้
ภาระในการพัฒนามาตรวัดความเสี่ยง
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Pillar

1 กําหนดวิธีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ําเพื่อรองรับความ
เสี่ยงดานสินเชื่อไวหลายวิธี ซึ่งธนาคารสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับความ
พรอมของแตละธนาคาร
Internal Ratings Based (IRB) Approaches

Foundation
(Non-retail only)

Advanced



ใชระดับความเสี่ยงทีธ่ นาคารประเมินเอง และ
สามารถใชความนาจะเปนของการผิดนัด
(PD) ที่ธนาคารคํานวณเอง



ใชระดับความเสี่ยงทีธ่ นาคารประเมินเอง
ตลอดจนคาองคประกอบความเสี่ยง PD,
LGD, EAD, M ที่ธนาคารคํานวณเอง



ใชคาองคประกอบความเสี่ยง LGD, EAD,
M ที่ธปท กําหนด



ใชหลักประกันเพื่อปรับลดความเสี่ยงไดทุก
ประเภท




ใชหลักประกันเพื่อปรับลดความเสี่ยงไดตามที่
ธปท กําหนดเทานัน้

ตองแสดงใหเห็นวาคาองคประกอบความเสี่ยง
และแบบจําลอง (CRR) ที่นํามาใชมีความ
สมเหตุสมผล และผลการคํานวณมีความ
ถูกตองแมนยํา

ภาระในการพัฒนามาตรวัดความเสี่ยง
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2.

ผลกระทบตอธนาคารพาณิชย
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Basel II ใหประโยชนตอ ธนาคารพาณิชย เนือ่ งจากกําหนดกรอบ
Roadmap of best practices

ในการบริหารจัดการความเสีย่ ง



Basel II



สถาบันการเงิน/ธนาคารไทยที่เลือกวิธี SA ในการดํารงเงินกองทุน อาจจะนํา
แนวทางปฏิบัติของ IRB มาใชในการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยอาจไม
ตองลงทุนเพิ่มเติมมากนัก แตจะไดรับประโยชนจากกรอบแนวทางปฎิบัติในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเยี่ยม

กําหนดขึ้นจากการศึกษาและทบทวนแนวทางปฏิบัติของธนาคาร
ตางประเทศชัน้ นํา
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Basel II ใหประโยชนตอ ธนาคารพาณิชย เนือ่ งจากกําหนดกรอบ
Roadmap of best practices



ในการบริหารจัดการความเสีย่ ง (ตอ)

. . . โดยประโยชนที่เห็นไดชัดที่เกิดขึ้นกับธนาคารนําแนวทางของ IRB ไปใชคอื
 การจัดสรรการใชเงินกองทุน (capital allocation) ทีด
่ ขี น้ึ
 ผลการประกอบการมีความผันผวนนอยลง
 ความสามารถในการบริหารจัดการและบริการลูกคากลุมตางๆ มีประสิทธิภาพ
สูงขึน้ เนื่องจากธนาคารมีความเขาใจความเสี่ยงของลูกคาดีขึ้น
 ชื่อเสียงในฐานะองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
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Basel II

อาจสงผลกระทบบางประการตอธนาคารไทยเชนกัน
Uncertainties



ผลกระทบตอ การดํารงเงินกองทุนขัน้ ต่าํ
– การคํานวณและขอมูลทีใ่ ชซบ
ั ซอนขึน้
– ความไมแนนอนวา IRB จะชวยทําใหความตองการเงินกองทุนลดลงหรือไม



ผลกระทบตอ ความสามารถในการแขงขันของธนาคารไทย
– ระหวางธนาคารทีเ่ ลือกใชวธิ ก
ี ารดํารงเงินกองทุนขัน้ ต่าํ ทีแ่ ตกตางกัน (SA, IRB)
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Basel II

อาจสงผลกระทบบางประการตอธนาคารไทยเชนกัน
Challenges



โครงสรางพื้นฐาน: การลงทุนดานเทคโนโลยีส่ าระสนเทศ เชน ระบบฐานขอมูล,
โครงสรางระบบสาระสนเทศ, Software, Hardware



แบบจําลองและคาองคประกอบ: ความสามารถในการจัดทําแบบจําลอง (CRR
Model) และการจัดทําคาองคประกอบความเสี่ยง ที่สมเหตุสมผลและใหผลลัพธที่
แมนยํา



ขั้นตอนปฎิบัติงาน: ปรับขั้นตอนปฎิบัติใหสอดคลองกับการบริหารความเสี่ยงใหม



องคกร: การปรับองคกรเพื่อตอบสนองขอกําหนด Basel II



การเสริมสรางความรูภายในองคกร: เสริมสรางใหความรูท เ่ี ปนสากล และนํา
หลักปฎิบัติที่เปน best practices มาใชในองคกร
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3.

ผลกระทบตอลูกคาและผูประกอบการ
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Basel II

จะมีผลกระทบตอการอํานวยสินเชือ่ ของธนาคาร . . .

การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดกับธนาคาร...




หากปลอยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ธนาคาร
ตองดํารงเงินกองทุนเพิม่ ขึน้
ดํารงเงินกองทุนสําหรับวงสินเชื่อสวนที่ยังไมเบิกใช



สามารถแยกแยะระหวางสินเชื่อความเสี่ยงสูง กับ
สินเชื่อความเสี่ยงต่ํา



แยกบทบาทการพิจารณาสินเชือ่ กับการบริหาร
ความสัมพันธลกู คา เพื่อใหเกิดความถวงดุลใน
การอนุมัติสินเชื่อ
การวิเคราะหทบทวนสินเชือ่ มีความระมัดระวัง และ
มีความถีม่ ากขึน้



…อาจมีผลตอลูกคา
Availability of Credit

ตนทุนในการกูยืมเงินของลูกคา

การเปดเผยขอมูลของลูกคา

…ในทีส่ ดุ สิ่งตางๆ เหลานี้จะเปนประโยชนตอผูกูโดยรวมและเศรษฐกิจไทย
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สิ่งที่ผูประกอบการและลูกคาของธนาคารควรคํานึงถึง…


ธุรกิจทีม่ กี ารจัดการและมีประวัตดิ า นการกูย มื เงินทีด่ ี จะสามารถเขาถึง
เงินกูไ ดงา ย โดยมีตนทุนการกูเงินที่ต่ําลง ผูป ระกอบการจึงควรแสดง
พิสจู นใหเห็นวากิจการของตนมี…
- การวางแผนภายใน การจัดการกระแสเงินสดทีม่ ปี ระสิทธิผล
- ระบบบัญชี การตรวจสอบและควบคุมทีด่ ี
- การเดินบัญชีทเ่ี รียบรอย ไมมผี ดิ นัดหรือคางชําระเงินกู หรือมีปญ
 หา
เช็คคืน
20

สิ่งที่ผูประกอบการและลูกคาของธนาคารควรคํานึงถึง… (ตอ)


การเตรียมพรอมสําหรับ
- การทีธ่ นาคารจะของบการเงิน เพือ่ ใชประกอบการวิเคราะหสนิ เชือ่
- การพบปะกับ ผูจ ดั การธุรกิจสัมพันธ หรือ ผูจ ดั การสินเชือ่



การสงเสริมใหการจัดสรรเงินทุน Capital Allocation และการจัดการความ
เสี่ยงที่ดี ภายใตเกณฑ Basel II ทายทีส่ ดุ จะนําไปสูก ารบริการลูกคาได
อยางมีประสิทธิภาพ และเขาถึงเงินทุนไดอยางมีเสถียรภาพในอนาคต
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