ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับแบบจาลองคะแนนเครดิต
(Introduction to Credit Scoring)

ฝ่ ายประเมินความเสี่ยงและแบบจาลองสถาบันการเงิน
สายกากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Credit scoring
1. Credit scoring คืออะไร
2. กระบวนการจัดทา Credit scoring
- การพัฒนา Credit scoring
- การทดสอบความน่ าเชื่อถือ
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แบบจาลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring) คืออะไร
ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตฯ และประกาศ กคค. ที่เกี่ยวข้อง
แบบจาลองคะแนนเครดิต (Credit scoring) คือ เครื่องมือที่ใช้กระบวนการ
ทางสถิติทาขึน้ เพื่อกาหนดตัวชี้วดั ความน่ าจะเป็ นในการชาระคืนหนี้ โดยใช้ข้อมูลเฉพาะ
ในส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ของเจ้าของข้อมูลมาเป็ นปัจจัยหนึ่ งในการจัดทา
คะแนนเครดิต (Credit score) คือ ตัวชี้วดั ความน่ าจะเป็ นในการชาระคืนหนี้
โดยใช้วิธีการทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล
Credit scoring
เหมือนไม้บรรทัด
วัดความเสีย่ ง
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Credit Scoring เปรียบเสมือนไม้บรรทัดวัดความเสี่ยง
700 คะแนนสูง
500
Credit Scoring
เหมือนเครื่อง
คัดกรองลูกค้า

ลูกค้าทีช่ าระหนี้ได้ปกติ
ลูกค้าทีม่ โี อกาสผิดนัดชาระหนี้สงู

ความเสีย่ งต่า
(โอกาสผิดนัด
ชาระหนี้ต่า)

400
300 คะแนนต่า

ความเสีย่ งสูง
(โอกาสผิดนัด
ชาระหนี้สงู )

ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ
จึงใช้ Credit Scoring เป็ นเครื่องมือประกอบ
การวิเคราะห์สินเชื่อ และอนุมตั ิ สินเชื่อ
โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อ
บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็ นต้น
Credit scoring ช่วย
เรียงลาดับความเสีย่ งให้
เป็ นคะแนนทีเ่ ข้าใจง่าย
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Credit Scoring ช่วยให้อนุมตั ิ สินเชื่อได้รวดเร็วและมีมาตรฐาน
การพิ จารณาสิ นเชื่อเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

ลดระยะเวลาที่ใช้

ลดการใช้ดลุ ยพิ นิจ

จานวนลูกค้ามากขึ้น

ลด Human error
สื่อสารความเสี่ยงของลูกหนี้
การพิ จารณาสิ นเชื่อแบบเดิ ม
ไม่ทนั ความต้องการของลูกค้า

Credit scoring
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
(Efficiency) ในการ
พิจารณาสินเชือ่
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Credit Scoring ช่วยให้การวิเคราะห์สินเชื่อเป็ นระบบ
• การกาหนดอานาจอนุมตั ิ ตามระดับคะแนนความเสี่ยง
• การกาหนดวงเงิน อัตราดอกเบีย้ หรือเสนอบริการ
ทางการเงินอื่น ๆ แตกต่างกันตามระดับคะแนนความเสี่ยง
• การบริหารจัดการคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ เช่น
การติดตามหนี้ การสอบทานสินเชื่อ การตรวจสอบภายใน
เป็ นต้น
Credit scoring
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
(Efficiency) ในการ
วิเคราะห์สนิ เชือ่
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ประเภทของ Credit Scoring
ข้อมูลจาก
Loan Application

score (A-score)
 Application
เพื่ออนุมตั ิ สินเชื่อใหม่

ข้อมูลภายใน
ผูข้ อสินเชื่อ
ใหม่

ข้อมูลจาก NCB

ฐานข้อมูลพฤติกรรมการชาระหนี้/
การใช้วงเงิน
ไม่เคยค้างหนี้

บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภายใน

Behaviour score (B-score)
 เพื่อติดตามสินเชื่อ

ค้าง < 30 วัน
ค้าง 30-60 วัน

ลูกค้าปจั จุบนั

ค้าง 60-90 วัน

ข้อมูลภายใน
ข้อมูลจาก NCB

NCB หมายถึง บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

หากคะแนนผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่า
(Cut-off score) และไม่ขดั กับ
นโยบายสินเชื่อ (Product policy)

• ลูกหนี้รายย่อยไม่มงี บการเงินเหมือนลูกหนี้
นิตบิ ุคคลจึงอาจไม่มขี อ้ มูลแหล่งทีม่ าของ
รายได้ทเ่ี ป็ นปจั จุบนั
• จึงใช้ขอ้ มูล “พฤติกรรม” เพื่อวัด
ความสามารถในการชาระหนี้

• ติดตามความเสีย่ งลูกค้าแต่ละกลุม่
• ใช้คะแนนประกอบการต่ออายุ/
วงเงินสินเชื่อ กาหนดอัตรา
ดอกเบีย้ หรืออนุ มตั สิ นิ เชื่อใหม่
(Product cross-selling)
• คะแนนต่างกัน Action ต่างกัน
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ประเภทของ Credit Scoring:
ข้อมูลจากเครดิ ตบูโร

NCB score
NCB scoring

NCB score

NCB report
Score score grade

Credit bureau

• NCB score คือ Credit score ประเภทหนึ่ ง ซึ่งจัดทาและ
ให้บริการโดยบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) โดยใช้
ข้อมูลเครดิตบูโรเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของ
เจ้าของข้อมูลในการจัดทา
• NCB score จึงมีลกั ษณะคล้าย B-score เพราะใช้ข้อมูล
พฤติกรรมผู้ขอสินเชื่อเพื่อสร้างดัชนี ชี้วดั “ความตัง้ ใจ
ในการชาระหนี้ ”
• ปัจจุบนั NCB score เป็ นส่วนหนึ่ งของรายงานข้อมูล
เครดิตที่เจ้าของข้อมูลและสมาชิกสามารถขอใช้บริการ
ได้จาก NCB

900
300

AA
HH

#Good
#Bad

Reason
code

10,000:0
0:10,000

011-032
011-032

เรือ่ งน่ ารู้
ฐานข้อมูลเครดิตบูโรประกอบด้วย
1. ข้อมูลทีบ่ ่งชีถ้ งึ ผูข้ อสินเชื่อและคุณสมบัตขิ องผูข้ อสินเชื่อ เช่น
กรณีบุคคลธรรมดา คือ ชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ วันเดือนปีเกิด
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน
กรณีนิตบิ ุคคล คือ ชื่อ สถานทีต่ งั ้ เลขทีท่ ะเบียนการจัดตัง้
นิตบิ ุคคล หรือเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร เป็นต้น
2. รายละเอียดประวัตกิ ารขอสินเชื่อ การได้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อ และ
การชาระสินเชื่อประเภทต่างๆ ของบุคคลหรือนิตบิ ุคคล
ทุกประเภท ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อธุรกิจ เป็นต้น
ทีม่ า:บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
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ประเภทของ Credit Scoring:
ข้อมูลจากเครดิ ตบูโร

NCB score
NCB scoring

NCB score

NCB report
Score score grade

900
300

Credit bureau

AA
HH

#Good
#Bad

Reason
code

10,000:0
0:10,000

011-032
011-032

• ข้อมูลจาก NCB (ข้อมูลเครดิตซึ่งรวมถึง NCB score) จึงช่วยเพิ่มข้อมูลเครดิตของลูกค้าที่มีกบั ธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นที่เป็ นสมาชิก NCB สถาบันการเงินที่เป็ นสมาชิก NCB จึงสามารถนาข้อมูล
ส่วนเพิ่มมาใช้ประกอบการจัดทา Credit scoring ของตนเองเพื่อสร้างดัชนี ชี้วดั “ความตัง้ ใจในการชาระหนี้ ”
ได้แม่นยาขึ้น
ข้อมูลจากใบคาขอสินเชื่อของ สง.





เพศ อายุ
การศึกษา
อาชีพ / ประสบการณ์ทางาน
รายได้ปจั จุบนั

ข้อมูลประวัตกิ ารชาระหนี้ของลูกค้า สง. ข้อมูลจาก NCB (เพิม่ ข้อมูลเครดิตทีม่ กี บั สมาชิก NCB อื่น)
 จานวนครัง้ ทีค่ า้ งชาระ 12 เดือนล่าสุด
 % การใช้วงเงินเฉลีย่ ใน 3 เดือน
 ระยะเวลาค้างชาระหนี้ใน 6 เดือน








จานวนครัง้ ทีค่ า้ งชาระ 12 เดือนล่าสุด รวมข้อมูล NCB
%การใช้วงเงินเฉลีย่ ใน 3 เดือน รวมข้อมูล NCB
ระยะเวลาค้างชาระหนี้ใน 6 เดือน รวมข้อมูล NCB
จานวนบัตรเครดิตทีเ่ ปิ ดใหม่ใน 6 เดือน
รวมถึง
NCB score
ยอดหนี้คงค้างทัง้ หมด / รายได้
จานวนครัง้ ทีเ่ ช็คข้อมูล NCB ในอดีต 12 เดือน

10

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Credit scoring
1. Credit scoring คืออะไร

2. กระบวนการจัดทา Credit scoring

11

กระบวนการจัดทา Credit scoring
1. การพัฒนา Credit scoring 2. การทดสอบความน่ าเชื่อถือ

แปลงข้อมูล (Data) ให้เป็ นคะแนนเครดิต (Credit score)
ข้อมูล

Credit scoring

ทดสอบคะแนนว่าแม่นยาเพียงพอ

Credit score
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทา Credit scoring
หน่ วยงานที่สาคัญ 4 ด้าน
1. Risk Management Committee (RMC)

RMC

 อนุมตั ิ Credit scoring หรือให้ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริ หารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ การใช้งาน Credit scoring

2. Risk Management Unit
 Risk Analytics  Model development
 Risk Report  Model validation

3. Credit Committee / Credit Unit
 ผูใ้ ช้งาน Credit scoring ทัง้ ในการอนุมตั ิ สินเชื่อ หรือวิ เคราะห์
สิ นเชื่อ

4. Credit Control
 ตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ใน Credit scoring
(Input verification)
 ติ ดตามการใช้งาน Credit scoring เช่น สถิ ติการอนุมตั ิ การปฏิ เสธ
การ Override คะแนนที่ได้ เป็ นต้น

Credit
Control

Risk
Analytics

Credit
Committee

Risk
Report

Risk Management

แต่ละหน้าที่มีอิสระต่อกัน
ทั้งผูพ้ ฒั นา ผูท้ ดสอบ และผูอ้ นัมตั ิ
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กระบวนการจัดทา Credit scoring
1. การพัฒนา Credit scoring

1.1 การออกแบบ Credit scoring

1.2 การจัดเก็บข้อมูล
1.3 การหาตัวแปรบ่งชี้การจ่ายชาระหนี้ คืน
แปลงข้อมูล (Data) ให้เป็ นคะแนนเครดิต (Credit score)
ข้อมูล

Credit scoring

1.4 การแปลงสมการทางสถิติเป็ นคะแนน

Credit score
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1. การพัฒนา Credit scoring
1.1 การออกแบบ Credit scoring: ความมีนัยสาคัญของพอร์ตสินเชื่อที่ควรมี Credit scoring
ประเภทผลิตภัณฑ์

• ขนาดพอร์ตสิ นเชื่อมีนัยสาคัญ
• ผลิ ตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันควรมี Credit scoring ต่างกัน

การค้างชาระหนี้
(ลูกค้าปัจจุบนั )

• ลูกค้าที่ชาระหนี้ ได้ตามปกติ
เทียบกับลูกค้าที่เคยค้างชาระหนี้
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1. การพัฒนา Credit scoring
1.2 การจัดเก็บข้อมูล: เตรียมฐานข้อมูลปัจจัยบ่งชี้ความน่ าจะเป็ นในการชาระหนี้ คืน
Ability to pay +
Willingness to pay
ข้อมูลผู้ขอสิ นเชื่อ (Demography) มาจากใบคาขอสินเชือ่
 เพศ อายุ การศึกษา
 อาชีพ / ประสบการณ์ทางาน
 รายได้ปจั จุบนั

ข้อมูลประวัติการชาระหนี้ (Payment behavior)
•
•
•
•
•
•

จานวนครัง้ ทีค่ า้ งชาระ 12 เดือนล่าสุด
% การใช้วงเงินเฉลีย่ ใน 3 เดือน
ระยะเวลาไม่ชาระหนี้ใน 6 เดือน
จานวนบัตรเครดิตทีเ่ ปิ ดใหม่ใน 6 เดือน
ยอดหนี้คงค้างทัง้ หมด / รายได้
จานวนครัง้ ทีเ่ ช็คข้อมูล NCB ในอดีต 12 เดือน

เงื่อนไขการกู้ยืม
• สัดส่วน down payment
• ระยะเวลาการกูย้ มื
• อื่นๆ

ขัน้ ตอนนี้ คือ การนาข้อมูลประวัติการผิดนัดชาระหนี้ เช่น ค้างชาระ
เกิ น 3 เดือน เป็ นต้น มารวมกับปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยที่ได้จากตอน
ขอสิ นเชื่อ หรือจากประวัติการชาระหนี้ เป็ นต้น
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1. การพัฒนา Credit scoring
1.2 การจัดเก็บข้อมูล: เตรียมฐานข้อมูลปัจจัยบ่งชี้ความน่ าจะเป็ นในการชาระหนี้ คืน
Ability to pay +
Willingness to pay
ข้อมูลผู้ขอสิ นเชื่อ (Demography) มาจากใบคาขอสินเชือ่
 เพศ อายุ การศึกษา
 อาชีพ / ประสบการณ์ทางาน
 รายได้ปจั จุบนั

ID

Gender

Home

...

RB000000000001

F

BKK

...

DG000000010166

M

Chiang Mai

...

ข้อมูลประวัติการชาระหนี้ (Payment behavior)
•
•
•
•
•
•

จานวนครัง้ ทีค่ า้ งชาระ 12 เดือนล่าสุด
% การใช้วงเงินเฉลีย่ ใน 3 เดือน
ระยะเวลาไม่ชาระหนี้ใน 6 เดือน
จานวนบัตรเครดิตทีเ่ ปิ ดใหม่ใน 6 เดือน
ยอดหนี้คงค้างทัง้ หมด / รายได้
จานวนครัง้ ทีเ่ ช็คข้อมูล NCB ในอดีต 12 เดือน

เงื่อนไขการกู้ยืม
• สัดส่วน down payment
• ระยะเวลาการกูย้ มื
• ฯลฯ

ข้อควรระวัง!
ข้อมูลที่นามาใช้จดั ทา Credit scoring ต้องไม่สามารถระบุ
ตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
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1. การพัฒนา Credit scoring
1.3 การหาตัวแปรบ่งชี้การชาระหนี้ คืน

ตัวอย่าง

เพศ

อาชีพ
อายุ

ประวัติการชาระหนี้

สถานภาพ
สมรส
เป็ นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัย

การศึกษา
รายได้สทุ ธิ
/DSCR

เงิ นเดือน

Single factor analysis: การคัดเลือกตัวแปรรายตัว ที่มีแนวโน้ มทานาย
“ความตัง้ ใจในการชาระหนี้ ” ได้แม่นยาสูง (High predictive power) โดยใช้วิธีการ
ทางสถิ ติ เช่น วิ เคราะห์จากพฤติ กรรมซา้ ๆ ของลูกหนี้ ที่มีการค้างชาระหนี้ เป็ นต้น
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1. การพัฒนา Credit scoring
1.3 การหาตัวแปรบ่งชี้การชาระหนี้ คืน

ตัวอย่าง

การศึกษา

อายุ

เงิ นเดือน

อายุ

เพศ

อาชีพ

การศึกษา

ประวัติการชาระหนี้

สถานภาพสมรส

รายได้สุทธิ /
DSCR

รายได้สุทธิ / DSCR
เป็ นเจ้าของที่อยู่อาศัย

อาชีพ
ประวัติการชาระหนี้

รายได้สุทธิ / DSCR

เงิ นเดือน

ไม่ควรเลือกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กนั สูงมาใช้พร้อมกัน ควรเลือกเพียง
ตัวใดตัวหนึ่ ง หรือแยกแบบจาลอง เพื่อลดปัญหาจานวนปัจจัยที่ มาก
เกิ นไป และลดความคลาดเคลื่อนของคะแนนที่ได้จาก Credit scoring

อาชีพ
ประวัติการชาระหนี้

Multi-factor analysis: การจัดกลุ่มตัวแปรเป็ นแบบจาลอง
ที่มีแนวโน้ มทานาย “ความตัง้ ใจในการชาระหนี้ ” ได้ดีที่สดุ
(Best combination)
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1. การพัฒนา Credit scoring
1.4 การแปลงสมการสถิติเป็ นคะแนนเครดิต (Credit score)

โอกาสได้รบั ชาระคืนหนี้
Score
Band
1
2
3
4
5
6
7
8

รายได้สทุ ธิ / DSCR

Credit Scoring #1
Min
Max
579
max
562
578
542
561
518
541
492
517
474
491
459
473
0
458

ประวัติการชาระหนี้

ตัวอย่าง

อาชีพ

หลักการกาหนดช่วงคะแนนในแต่ละเกรด
• ควรมีการกระจายตัวของข้อมูลที่ดี
• ควรมีอตั ราการผิดนัดชาระหนี้ ที่แตกต่างกันมากเพียงพอ
• ลูกค้าในเกรดเสี่ยงสูงควรมีช่วงคะแนนที่แคบกว่าลูกค้า
เสี่ยงตา่ เพราะลูกค้าเสี่ยงสูงมักมีจานวนน้ อย
แปลง “โอกาสในการได้รบั ชาระคืนหนี้ ” ให้เป็ นคะแนน
ที่เข้าใจง่ายและพร้อมใช้งาน (คะแนนสูง = โอกาสได้รบั ชาระ
คืนหนี้ สงู )
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กระบวนการจัดทา Credit scoring
1. การพัฒนา Credit scoring

Credit scoring ที่ดี:
Bad

Good

แปลงข้อมูล (Data) ให้เป็ นคะแนนเครดิต (Credit score)
ข้อมูล

Credit scoring

Credit score

คะแนนเครดิ ต(จากน้ อยไปมาก)

 แยกลูกหนี้ เสียออกจากลูกหนี้ ดีได้
 ยิ่ งคะแนนมากขึน้ Default ยิ่ งลดลง
 ปัจจัยใน Credit scoring ไม่มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยอื่น
มากเกิ นไป
 ครอบคลุมมิ ติความเสี่ยงที่สาคัญของลูกหนี้
 น้าหนักความเสี่ยงไม่กระจุกในปัจจัยหนึ่ งๆ มากเกิ นไป
 ได้รบั การยอมรับจากหน่ วยธุรกิ จ (Business unit)
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กระบวนการจัดทา Credit scoring
2. การทดสอบความน่ าเชื่อถือ
2.1 ความถี่ในการทดสอบ
2.2 ความเป็ นอิสระของผูท้ ดสอบ
2.3 ขอบเขตการทดสอบครอบคลุม
เรื่องที่สาคัญ

ทดสอบคะแนนว่าแม่นยาเพียงพอ
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2. การทดสอบความน่ าเชื่อถือ Credit scoring
หัวใจสาคัญ 3 เรื่องในการทดสอบความน่ าเชื่อถือ

2.1

2.2

2.3

- ทดสอบความน่ าเชื่อถือเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
- ติ ดตามประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองอย่างน้ อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้

จัดให้มีการทดสอบความน่ าเชื่อถือโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า Credit
scoring ยังใช้งานได้ดีเสมอ

เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า Credit scoring
มีความน่ าเชื่อถือเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล

จัดให้มีการทดสอบที่ครอบคลุม การทดสอบ
ความสามารถในการแบ่งแยกลูกหนี้ ดี/เสีย
การจัดเรียงลาดับ การกระจายตัวและความ
เสถียร และความแม่นยาของคะแนนเครดิ ต

Credit scoring ที่ดีต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพใน 4 ด้านสาคัญ
พร้อมใช้งานอย่างต่ อเนื่ อง
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2. การทดสอบความน่ าเชื่อถือ Credit scoring
การแบ่งแยกความเสี่ยง
(Discriminatory Power)
• สามารถแยกลูกหนี้ผดิ นัด
ชาระหนี้ (Default) จาก
ลูกหนี้ทช่ี าระตามปกติได้
• คนทีค่ ะแนนเครดิตต่า
มีโอกาส.”ไม่จา่ ยหนี้”
มากกว่าคนทีค่ ะแนนสูง

• ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ เช่น Accuracy
ratio, Gini, KS, AUROC
เป็นต้น

การเรียงลาดับคะแนน
เครดิ ต (Rank Order)

การกระจายตัวและ
ความเสถียร (Stability)

ความแม่นยาของคะแนน
เครดิ ต (Backtesting)

• เมือ่ ใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง
Credit scoring ยังให้
คะแนนเครดิตทีส่ อดคล้อง
กับความเสีย่ ง
• คนทีค่ ะแนนสูงควรมีอตั รา
การผิดนัดชาระหนี้ต่ากว่า
คนทีม่ คี ะแนนน้อยกว่า
สอดคล้องกันในทุกช่วง
คะแนนหรือเกรดทีก่ าหนด

• “เมือ่ เวลาเปลีย่ นไป Scoring
ยังใช้ได้ด”ี ไม่ว่าจะเทียบกับ
ตอนพัฒนาแบบจาลองหรือ
ช่วงเวลาก่อนหน้า
• เพื่อชีว้ ่าลักษณะผูข้ อสินเชื่อ
หรือลูกค้าในพอร์ตไม่
เปลีย่ นแปลงไปจน Credit
scoring เดิมไม่เหมาะสม

• คะแนนเครดิตทานาย
“โอกาสในการได้รบั ชาระ
คืนหนี้” ได้อย่างแม่นยา
• เป็นการเปรียบเทียบ “อัตรา
การผิดนัดชาระหนี้” ที่
ทานายจาก Credit scoring
เทียบกับค่าทีเ่ กิดขึน้ จริง

• ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ เช่น Rank
correlation, Score rank
เทียบกับ Default rate rank
เป็นต้น

• ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ เช่น
Population statability
index (PSI), Herfindahl
index (HI) เป็นต้น

Traffic light approach
Red

Amber

Green

Decision to improve

Closely monitor

Acceptable

• ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ เช่น Binomial
test, Chi-square test,
Hosmer – Lemeshow test
เป็นต้น
รายละเอียด
วิธที างสถิตศิ กึ ษา
ได้จาก Appendix
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กระบวนการจัดทา Credit scoring
Credit scoring ที่น่าเชื่อถือ:
 “แม่นยา”
 “มีมาตรฐาน”
 “ใช้ได้ต่อเนื่ อง”

2. การทดสอบความน่ าเชื่อถือ
Bad

Good

ปัจจัยเสี่ยง (จากน้ อยไปมาก)

ทดสอบคะแนนว่าแม่นยาเพียงพอ

Traffic light approach
Red

Amber

Green

Decision to improve

Closely monitor

Acceptable

มักกาหนดกรอบการติดตามประสิทธิภาพ Credit
scoring ด้วยวิธ ี Traffic light คือกาหนดค่าสถิตขิ นั ้ ต่า
ทีย่ อมรับได้ในระดับความเข้มงวดแตกต่างกันเพื่อ
take action ให้สอดคล้องกับความรุนแรงของปญั หา
25

Appendix
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แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Credit scoring เพิ่มเติม
>> หนังสือน่ าอ่าน
• Handbook of Credit scoring (2001) โดย Elizabeth Mays
• Credit Scoring for Risk Managers: The Handbook for
Lenders (2011) โดย Elizabeth Mays และ Niall Lynas

>> Link บทความและงานศึกษาเชิงวิชาการที่น่าสนใจ
• http://www.bis.org/publ/bcbs_wp14.pdf
• https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Discussion_Paper_2/2003/2003_10_
01_dkp_01.pdf?__blob=publicationFile
• http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1228_rezac.pdf
• http://www.business-school.ed.ac.uk/waf/crc_archive/2007/presentations/thomas-lyn.pdf
• http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_17_September_2012/17.pdf
• https://www.scribd.com/document/56002082/Marquez-Javier-An-Introduction-to-credit-scoring-for-smalland-medium-size-enterprises
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ตัวอย่างค่าทางสถติ

AR =

พืน้ ที่

AUROC =

พืน้ ที่
Perfect Model

100%

0%

100%

Model being evaluated

Naïve model
% ของลูกหนี้ทงั ้ หมด (เรียงตามคะแนน)

พืน้ ที่

พืน้ ที่

% ของลูกหนี้ผดิ นัดชาระ
ทัง้ หมด

•

Accuracy ratio (AR) เป็ นการวัดความสามารถในการแยกลูกหนี้ ดี/เสีย (Discriminatory power) วิธีหนึ่ ง
ซึ่งคานวณจากสัดส่วนลูกหนี้ ผิดนัดชาระเทียบกับสัดส่วนลูกหนี้ ทงั ้ หมดในช่วงคะแนนเครดิตที่กาหนด
หากสัดส่วนลูกหนี้ ผิดนัดชาระในช่วงคะแนนตา่ มีมาก (คะแนนตา่ ความเสี่ยงสูง) ค่า AR จะยิ่งสูง สะท้อน
Credit scoring มี Discriminatory power ที่สงู
แสดงเป็ นรูปการกระจายข้อมูลเรียกว่า Cumulative accuracy profile curve (CAP Curve) จึงสามารถ
คานวณ Area under the curve (AUC หรือ AUROC) ซึ่งมีความสัมพันธ์ : 2AUROC-1 ≈ AR ดังรูป

% ของลูกหนี้ผดิ นัดชาระทัง้ หมด

•

100%

0%

Perfect Model

Model being evaluated

Naïve model

100%

% ของลูกหนี้ดที งั ้ หมด (เรียงตามคะแนน)
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ตัวอย่างค่าทางสถติ
• Kogomerov-Smirnov (KS) test เป็ นวิธีการวัดความสามารถในการจาแนกลูกหนี้ ปกติและลูกหนี้ ผิดนัด
ชาระหนี้ (Discriminatory power) ของ Credit scoring วิธีหนึ่ ง ซึ่งวัดจากค่าความแตกต่างที่สงู ที่สดุ
ระหว่างการแจกแจงความถี่สะสมของลูกหนี้ ปกติและลูกหนี้ ผิดนัดชาระ
• ถ้าความแตกต่างดังกล่าวยิ่งสูง ค่า KS จะสูงขึ้นตาม นัน่ คือ แบบจาลองฯ มี Discriminatory power ที่สงู

KS (max)
Cum Good
Cum Bad

คะแนนจากน้อยไปมาก
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ตัวอย่างค่าทางสถติ
 Population stability index (PSI) วัดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนลูกหนี้ ในแต่ละเกรดหรือช่วงคะแนนเครดิต
n

PSI   ( Di  X i )  ln( Di / X i )
i 1

Xi= สัดส่วนของลูกหนี้ ในช่วงคะแนน i ณ ปัจจุบนั
Di = สัดส่วนของลูกหนี้ ในช่วงคะแนน i ณ ช่วงเวลาที่พฒ
ั นาแบบจาลอง
 Characteristics analysis: การทดสอบในระดับปัจจัยย่อย (Factor) ของ Credit scoring เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
การแบ่งช่วงคะแนน (Attribute) รายปัจจัย ยังมีความเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยคะแนน
ราย factor การคานวณ PSI ระดับ factor เป็ นต้น
“เมื่อเวลาเปลี่ยน Scoring ยังใช้ได้ดี”
 เทียบกับตอนพัฒนาแบบจาลอง
 เทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้ า
 เพื่อชี้ว่า ความเสี่ยงพอร์ตไม่เปลี่ยน
ไปมากจนแบบจาลองเดิ มไม่เหมาะสม

0.6
0.4
0.2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ตัวอย่างค่าทางสถติ
ความแม่นยาของคะแนนเครดิต (Backtesting)
“ทายว่าจะผิดนัดชาระเท่าไร เกิ ดจริ งใกล้เคียงกัน”
 วิ เคราะห์รายเกรด
 วิ เคราะห์ภาพรวมของพอร์ต
อัตราการผิดนัดชาระหนี้ อัตราการผิดนัดชาระหนี้
ที่เกิ ดขึ้นจริ ง 4 %
ที่ทานาย 5%

 วิเคราะห์ภาพรวมของพอร์ต

 วิเคราะห์รายเกรด
 Binomial test: เป็ นการ
ทดสอบโดยอ้างอิง Binomial
statistics
k
n
P# defaults  k      PD i (1  PD ) n i
i 0  i 

 มีสตู รอย่างง่าย (Normal
approximation)
z  value 

ODRi  PDi
PDi 1  PDi 
N

 Chi-square test
Rating

Mid-point PD

%ODR

Result

1

0.08%

0.00%

Green

2

0.20%

0.00%

Green

3

0.40%

0.00%

Green

4

0.60%

0.00%

Green

5

1.10%

0.37%

Green

6

1.70%

0.41%

Green

7

2.60%

0.72%

Green

8

4.40%

0.62%

Green

9

7.00%

1.90%

Green

10

11.40%

7.06%

Green



2
i , n 1



 Oi  Ei 

2

Ei

Oi = an observed default
rate for each band
Ei = a predicted PD for each
band,
n = the number of band.

 Hosmer-Lemeshow (HL) test


2
HL

N

Oi  ni pi 2

i 1

ni pi (1  pi )



~  N2 2
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