
กรณีศกึษา  

  

 

ลูกคา้:  

ธนาคารขนาดใหญ่ 

ในประเทศไทย  

ผูใ้ชง้าน:  

ทีมบรหิารพอรต์โฟลิโอ  

ท่ัวโลกมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการลงทุนขนาดใหญ่ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของหลายอุตสาหกรรม

 โครงสรา้งพืน้ฐานมีบทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่ัวโลกดว้ยการสรา้งรายไดร้ะยะสั้นและกา

รเติบโตระยะยาว พรอ้มกับช่วยใหเ้กิดความย่ังยืนดา้นสิ่งแวดลอ้ม1 

ธนาคารชัน้น าในประเทศไทยแห่งน้ีใหเ้งินกูแ้ก่โครงการขนาดใหญ่ท่ัวเอเชียในหลายดา้น 

รวมท้ังดา้นพลังงานทดแทน ปิโตรเคม ีและโครงสรา้งพืน้ฐาน สินเชือ่โครงการ(Project Finance) 

กลายเป็นส่วนท่ีเติบโตของพอรต์โฟลิโอสินเชือ่ของธนาคาร ไดร้บัความสนใจมากขึน้จากฝ่ายบริ

หารและฝ่ายก ากับดูแล ทีมบรหิารพอรต์โฟลิโอของธนาคารรูส้ึกถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสรมิคว

ามสามารถในการประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยเฉพาะประเภทของสินทรพัยท่ี์มีค

วามซบัซอ้นและการวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพท่ีเฉพาะเจาะจงกับธุรกรรมในแต่ละประเภท 

 

1  
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ปัญหาของทีม  

 
ทีมบรหิารพอรต์โฟลิโอจ าเป็นตอ้งประเมินความน่าเชือ่ถือทางการเงิ
นของธุรกรรมสินเชือ่โครงการ (Project Finance) ท่ีหลากหลาย  
เพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับธนาคาร 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้สินเชือ่ 
และจัดหาเงินทุนท่ีเหมาะสมตามขอ้ก าหนดท่ีกฎหมายก าหนด 
ธนาคารแห่งน้ีไม่มีขอ้มูลการผิดนัดช าระหน้ี (Default 
Data)ท่ีเก็บจากระบบภายในเพียงพอท่ีจะน ามาใชส้ าหรบัการสรา้งแ
บบจ าลองทางสถิติท่ีสามารถน ามาใชป้รบัเทียบและประเมินไดเ้ป็นอย่
างดี 

ดังน้ันทางธนาคารจึงตอ้งมีการมองหาผูใ้หบ้รกิารดังต่อไปน้ี: 
• โซลูชนัท่ีออกแบบส าหรบัสินเชือ่โครงการโดยฉพาะ 

เพ่ือเพ่ือระบุลักษณะเฉพาะของประเภทของสินทรพัยน้ี์ 
ระเบียบวิธีท่ีเหมาะสมส าหรบัค ำนวณควำมน่ำจะเป็นขอ
งกำรผิดนัดช ำระหนี ้(PDs) เพ่ือท าการวิเคราะหก์ระแสเ
งินสดใหค้รบถว้น  

• ความสามารถในกำรประเมินควำมเสียหำยที่เกิดจำกก
ำรผิดนัดช ำระหนี ้(LGD) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเร ือ่ง
การก าหนดอัตราดอกเบีย้และการลดความเสี่ยง  

• ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำปัจจยัดำ้นสิ่งแวดลอ้
ม สงัคม และธรรมำภิบำล (ESG)  
รวมท้ังปัจจัยดา้นสินเชือ่แบบเดิม 

 

ทีมบรหิารพอรต์โฟลิโอไดห้ารอืกับ S&P Global Market 
Intelligence (“Market Intelligence”) 
เก่ียวกับศักยภาพและการใหบ้รกิารของบรษัิท   

 

 
  

สินเชือ่โครงกำรก ำลงักลำยเป็นส่ว
นใหญ่ของยอดสินเชือ่คงคำ้งในระ
บบของธนำคำรแห่งนี ้
ทีมบรหิำรพอรต์โฟลิโอตอ้งกำรยก
ระดบัควำมสำมำรถดว้ยโซลูชนัทีอ่
อกแบบส ำหรบัสินเชือ่โครงกำรโด
ยฉพำะ 
ซึง่สำมำรถช่วยใหธ้นำคำรสำมำร
ถระบุควำมเส่ียงดำ้นสินเชือ่ทีช่ ัง่
น ้ำหนักกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้
สินเชือ่ 
และระบุกำรกนัส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้ง
สยัจะสูญในระดบัทีถู่กตอ้ง 
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การแกปั้ญหาของเรา 
Market Intelligence ไดห้ารอืเก่ียวกับโซลูชนัท่ีออกแบบส าหรบัสินเชือ่โครงการโดยฉพาะซึง่มีขอบข่ายงานท่ัวไปส าหรบัวิเ

คราะหก์ารท าธุรกรรมโดยไม่ตอ้งค านึงถึงอุตสาหกรรมหรอืภาคส่วนท่ีด าเนินการอยู่ และใชเ้กณฑก์ารจัดอันดับหน้ีสินเชือ่โคร

งการท่ีเป็นท่ียอมรบัโซลูชนัประกอบดว้ยบัตรคะแนน PD (PD Scorecard) และ LGD ท่ี 

ประกอบไปดว้ยวิธีการท่ีไดร้บัการตรวจสอบทางสถิติ 

ปัจจัยเสี่ยงเชิงปรมิาณและคุณภาพ และเกณฑม์าตรฐานของตลาดเพ่ือกรอบการประเมินบัตรคะแนน PD (PD 

Scorecard) สินเชือ่โครงการไดร้วมการวิเคราะหป์ัจจัยดา้น ESG เป็นส่วนหน่ึงของวิธีการแบบองคร์วม 

ในการประเมินความเสี่ยงดา้นเครดิต เมื่อรวมกันแลว้ ความสามารถเหล่าน้ีจะช่วยใหที้มบรหิารพอรต์โฟลิโอ:  

 

 

 

ประเมิน PD  

ส าหรบัธุรกรรม

ที่ แตกต่างกนั 

Project Finance PD Scorecard จะมีคะแนนเครดิตท่ีออกแบบมา 

ใหส้อดคลอ้งกับอันดับความน่าเชือ่ถือโดย S&P Global Ratings 

ท่ีแตกต่างกัน2 ผลลัพธจ์ะถูกปรบัเทียบกับ PD โดยใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลการ

ผิดนัดช าระหน้ีตามกรรมสทิธิข์อง S&P Global Ratings ท่ี รวบรวมไวต้ั้งแต่ปี 

1981 เคร ือ่งมือน้ีใช ้Excel® 

ในการเรยีบเรยีงท้ังค าถามเชิงปรมิาณและคุณภาพผสมกัน 

เพ่ือระบุความเสี่ยงท่ีส าคัญ มีรูปแบบท่ีโปร่งใส แสดงตรรกะพืน้ฐาน รวมท้ัง 

น ้าหนักความส าคัญ ตามเกณฑส์ินเชือ่โครงการของ S&P Global  

Ratings น้ัน มีการแยกความเสีย่งดา้นการก่อสรา้งออกจากความเสีย่งดา้นการป

ฏิบัติงานอย่างชดัเจนเพื่อตรวจจบัคุณภาพสินเชือ่ของโครงการในชว่งทีเ่ปราะบางทีสุ่

ดจนกว่าจะมีการช าระเงินคืนผ่านกระแสเงินสดของโครงการ 

 

 

 
 

Determine 

actual losses 

Project Finance PD Scorecard 

ถูกออกแบบมาเพ่ือประเมินความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ตามท่ีกลุ่มท่ีเปิดเผยได้

ประสบมา โดยสมมติว่าโครงการผิดนัดช าระหน้ี Scorecard 

จะสรา้งการประเมินความเสียหายแบบจุด 

ตรวจจับไดแ้มค่้าการเปลี่ยนแปลงท่ีเลก็ท่ีสุดในมูลค่าของอินพุต 

ซึง่ส าคัญมากส าหรบัข้ันตอนการทดสอบความเป็นไปไดข้องโครงการ(proof

-of-concept) ท่ีการวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (sensitivity analysis) 

 

2 S&P Global Ratings ไม่ไดร้บัผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการสรา้งคะแนนเครดิตที่สรา้งโดย S&P Global Market Intelligence การตั้งช่ือดว้ยอักษรตัวพิมพเ์ล็ก 

ถูกน ามาใชเ้พื่อแยกความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบจ าลองเครดิต PD ของ S&P Global Market Intelligence ออกจากอันดับความน่าเช่ือถือที่ออกโดย S&P Global 

Ratings 
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เป็นสิ่งท่ีส าคัญ และเสรมิดว้ยขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ Annual 

Global Project Finance Default และ Recovery Study ท่ีเผยแพร่โดย 

Market Intelligence 
3รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งและเกณฑท่ี์เผยแพร่โดย S&P Global 

Ratings การประเมิน LGD แบบจุด 

สามารถเชือ่มโยงกับมาตราส่วนประมาณค่าในการเรยีกหน้ีคืนท่ีเห็นไดช้ดัเจ

นใดๆ และการประมาณ LGD 

โดยเฉลี่ยส าหรบัพอรต์โฟลิโอส่วนใหญ่อยู่ต ่ากว่า 45% มาก  

 

 

Assess ESG 

factors 

Project Finance PD Scorecard 

ไดร้บัการปรบัปรุงเพื่อรวมการวิเคราะห ์ESG 

ท่ีเห็นภาพไดท้ าใหส้ามารถพิจรณาผลกระทบของปัจจัย  

ESG ในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นเครดิตดว้ยวิธีท่ีโปร่งใสและมีแบบแผน  

ใชวิ้ธีการแบบองคร์วมพรอ้มกับท างานผ่านทางกระบวนการประเมินเครดิตปก

ติ ส าหรบัมิติ ESG ท้ังสามดา้น (สิ่งแวดลอ้ม สังคม และธรรมภิบาล)  

มีการอธิบายปัจจัยความเสี่ยงดา้นเครดิตของ ESG ไวซ้ึง่ป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อค

วามสามารถและความสมัครใจของลูกหน้ีในการปฏบัิติตามภาระผูกพนัทางการเงิ

นและอาจมีผลกระทบดา้นเครดิตในเชิงลบหรือเชิงบวกปัจจัยดา้น ESG  

สามารถพิจารณาไดห้ลายดา้นภายในขอบข่ายของScorecard 

 

 

 

 

 

ผลประโยชนข์องเรา 

 

ทีมบรหิารพอรต์โฟลิโอมองเห็นประโยชน์หลายประการในการใชบ้ัตรคะแนนสินเชือ่โครงการ (Project Finance 

Scorecard) ของ Market Intelligence เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีบังคับใช ้ 

ซึง่รวมถึงการมี:  

 

http://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/three-decades-of-project-finance-default-data-and-more-than-a-decade-of-analytical-project-finance-expertise
http://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/three-decades-of-project-finance-default-data-and-more-than-a-decade-of-analytical-project-finance-expertise
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• การเขา้ถึงเฟรมเวิรค์การประเมินดา้นเครดิตทีพ่รอ้มใช ้โปร่งใส และใชง้านง่าย ส าหรบัสินเชือ่โครงการ 

และมีระเบียบวิธีการท่ีชดัเจนในการวิเคราะหก์ระแสเงินสด  

• ความโปร่งใสของระเบียบวิธีการ ท่ีแสดงใหเ้ห็นปัจจัยความเสี่ยงท้ังหมด น ้าหนักความส าคัญ เกณฑม์าตรฐาน 

และวิธีการใหค้ะแนน  

• ขอบเขตการประยุกตใ์ชท้ี่กวา้งขวางและครอบคลุมทั่วโลก ประกอบดว้ย: 

โครงการผลิตและถ่ายโอนพลังงาน (เช่น ลม น ้า ชีวะมวล นิวเคลียร ์และความรอ้นจากแสงอาทิตย)์, โครงการขนส่ง 

(เช่น ทางด่วน สะพาน อุโมงค ์

และท่าเรอื), โครงการน ้ามันและกา๊ซ (เช่นกระบวนการกลั่น ท่อส่ง และท่ีกักเก็บ), โครงการสินเชือ่ 

ส าหรบัภาคเอกชน/หา้งหุน้ส่วนรฐั-เอกชน (เช่น โรงเรยีน สนามกีฬา โรงพยาบาล และพิพิธภัณฑ)์ 

และโครงการท่ัวไปท่ีไม่อยู่ในหมวดหมู่ท่ีกล่าวมา  

• ความสามารถในการพิจารณาปัจจยั ESG ควบคู่กับการวิเคราะหเ์ครดิตแบบเดิม  

• ขัน้ตอนการตรวจสอบแบบจ าลองประจ าปี เพ่ือรกัษาประสิทธิภาพท่ีดีความน่าเชือ่ถือและรายละเอียดปลีกย่อย 

ทั้งหมด 

• เอกสารประกอบดา้นเทคนิค ซึง่อธิบายกระบวนการเชิงวิเคราะห/์สถิติท่ีใชเ้พ่ือพัฒนาแบบจ าลอง ระบุขอ้มูลท่ีใชใ้

นการสรา้งแบบจ าลอง และใหผ้ลลัพธข์องการด าเนินการทดสอบ  

• เวิรก์ชอ้ปการฝึกอบรมการน าไปใชแ้ละการประยุกตใ์ชS้corecard รวมท้ังการสนับสนุนดา้นการปฏิบัติงาน

และการวิเคราะหอ์ย่างต่อเน่ือง 

 

คลิกทีน่ี ่เพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกบัความสามารถทีก่ล่าวถึงในกรณีศึกษานี ้ 

https://www.marketplace.spglobal.com/en/
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การจัดอันดับ การวิเคราะหแ์ละขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับเครดิต การวิจัย แบบจ าลอง ซอฟตแ์วร ์หรือการประยกุตใ์ชห้รอืผลลัพธอ์ื่น จากท่ีกล่าวมา) หรือสว่นใด  ๆ(เนือ้หา)  

ไดร้บัการแกไ้ข ท าวิศวกรรมยอ้นกลับ ผลิตซ า้หรอืจดัจ าหนา่ยซ า้ในรูปแบบใดดว้ยวิธีการใด หรือจัดเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลหรือระบบท่ีกูคื้นได ้

โดยไม่ไดร้บัอนญุาตเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหน้าจาก S&P Global Market Intelligence หรือบรษัิทในเครอื (เรียกรวมวา่ S&P Global) 

เนื้อหาตอ้งไม่น าไปใชเ้พ่ือวัตถุประสงคท่ี์ผดิกฎหมายหรอืไม่ไดร้บัอนญุาต S&P Global และผูใ้หบ้รกิารท่ีเป็นบุคคลภายนอก (เรียกรวมว่า S&P Global Parties) 

ไม่รบัประกันความถูกตอ้ง ความสมบูรณ ์การตรงต่อเวลา หรือความพรอ้มใชง้านของเนื้อหา S&P Global Parties ไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ 

โดยไม่ค านึงถึงสาเหตุส าหรบัผลท่ีไดร้บัจากการใชเ้นือ้หา เนื้อหามีการจดัเตรียม “ตามสภาพท่ีเป็นอยู่” 

S&P GLOBAL PARTIES ไม่รบัผิดต่อการรบัประกันโดยแจง้หรือโดยนัยใด  ๆท้ังหมด รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการรบัประกันการซือ้หรือขายไดห้รือความเหมาะสมตา

มวัตถุประสงคห์รือการใชง้านเฉพาะ การไม่มีขอ้บกพร่อง ขอ้ผดิพลาดหรอืความเสียหายดา้นซอฟตแ์วร ์ท่ีการท างานของเนือ้หาจะไม่ถูกรบกวนหรือเนื้อหาจะท างานดว้ย
การก าหนดค่าซอฟตแ์วรห์รอืฮารด์แวร  ์S&P Global Parties ไม่รบัผิดต่อฝ่ายใด  ๆส าหรบัความเสียหาย ตน้ทุน ค่าใชจ้า่ย ค่าธรรมเนยีมตามกฎหมาย 

หรือการสูญหายโดยตรง โดยออ้ม โดยบังเอิญ ท่ีเป็นตัวอย่าง เป็นการชดเชย เป็นการลงโทษ เฉพาะหรือเป็นผลตามมาใด  ๆ 

(รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงรายไดท่ี้หายไปหรอืก าไรท่ีหายไป และตน้ทุนหรอืการสญูเสียโอกาสท่ีเกิดจากการละเลย) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชง้านเนือ้หาแมว่้าจะไดท้ราบถึงควา
มเป็นไปไดข้องความเสียหายดังกลา่วแลว้ 

ความคิดเห็น การอา้งอิง และการวิเคราะหด์า้นเครดิตและอืน่ๆ ของ S&P Global Market Intelligence เป็นขอ้ความแสดงความคิดเห็น ณ วันท่ีแสดง 

และไม่ใช่ขอ้ความท่ีเป็นขอ้เท็จจริงหรอืค าแนะน าใหซ้ือ้ มีไว ้หรือขายหลักทรพัยใ์ด  ๆหรือใหตั้ดสินใจลงทุน และไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบถึงความเหมาะสมของหลักทรพัยใ์ดๆ  S

&P Global  

Market Intelligence อาจมีขอ้มูลดัชนใีห ้การลงทุนโดยตรงในดัชนีหนึง่ดัชนนีั้นเป็นไปไม่ได ้การเปิดเผยขอ้มูลกลุม่สินทรพัยท่ี์แสดงดว้ยดัชนีมีอยู่ในเครือ่งมือท่ีใชล้ง

ทุนโดยอิงดัชนีนัน้ S&P Global Market Intelligence ไม่รบัผิดชอบต่อการปรบัปรุงเนือ้หาตามการเผยแพรใ่นแบบฟอรม์หรือรูปแบบใด  ๆ

เนื้อหาไม่สามารถเชือ่ถือและไม่ไดแ้ทนท่ีทักษะ การตัดสิน และประสบการณข์องผูใ้ชง้าน การบริหารจัดการ พนักงาน 

ผูใ้หค้ าแนะน า และ/หรอืลกูคา้เม่ือท าการลงทุนและการตัดสนิใจทางธรุกิจอื่น  ๆS&P Global จัดใหกิ้จกรรมบางอย่างของแต่ละแผนกแยกจากกันเพ่ือรกัษาความเป็นอสิร
ะและความเป็นกลางของกิจกรรมต่าง  ๆตามล าดับ ดังนั้น บางแผนกของ S&P Global อาจมีขอ้มูลท่ีแผนกอืน่ๆ ของ S&P Global ไม่มี S&P Global 

ก าหนดนโยบายและกระบวนการเพ่ือรกัษาความลับของขอ้มูลบางอยา่งท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึง่ไดร้บัมาตามขัน้ตอนการวิเคราะหแ์ต่ละขัน้ตอน 

S&P Global อาจไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการจัดอันดับและการวิเคราะหบ์างอยา่งซึ่งตามปกติแลว้ไดร้บัจากบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยห์รือจ าหน่ายหลักทรพัย  ์

หรือจากผูร้ะดมทุน S&P Global สงวนสิทธิใ์นการเผยแพร่ ความคิดเห็นหรือการวิเคราะห ์การจัดอันดับและการวิเคราะหแ์บบสาธารณะของ 

S&P Global จัดท าขึน้บนเว็บไซต ์www.standardandpoors.com (ฟรี) และ www.ratingsdirect.com (เป็นสมาชิก) และอาจมีการเผยแพร่ทางเครื่องมือ

อื่น  ๆรวมท้ังผ่านการโฆษณาของ S&P Global และผ่านตัวแทนจ าหนา่ยบุคคลภายนอก ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับค่าธรรมเนยีมในการจัดอันดับมีอยูท่ี่ 

www.standardandpoors.com/usratingsfees  

http://www.standardandpoors.com/
http://www.ratingsdirect.com/
http://www.standardandpoors.com/usratingsfees

