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บทคัดยอ 

ทฤษฎีออปชัน สามารถนํามาใชในการอธิบายการยุติแหงหนี้ซึ่งมีหลักทรัพยค้ําประกันเปนอสังหาริมทรัพย ในลักษณะ
ของการไถถอนคืนหนี้สิน หรือการผิดนัดชําระหนี้ โดยมองวาผูกูเปรียบเสมือนผูถือสิทธิในการที่จะเลือกชําระหนี้ตอ ไถถอน
หนี้สินกอนกําหนด หรือหยุดพักชําระหนี้ การพิจารณาสิทธิในลักษณะที่มีทางเลือกมากกวาหนึ่งทางเลือกนี้ เรียกวา Joint 
Option ตามทฤษฎีออปชัน ผูกูจะพิจารณามูลคาของการใชสิทธิในแตละทางเลือก เปรียบเทียบกับมูลคาในการรอที่จะใชสิทธิ
ในอนาคต และจะใชสิทธิเมื่อมูลคาของการใชสิทธิสูงกวามูลคาในการรอที่จะใชสิทธิในอนาคต จากการศึกษาในอดีตพบวา 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาของออปชัน มีผลตอการตัดสินใจใชสิทธิดวยเชนกัน เชน อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคา
สินทรัพยอางอิง และมูลคาของหลักทรัพยค้ําประกัน อยางไรก็ตาม การผิดนัดชําระหนี้ หรือการไถถอนหนี้ ในทางปฏิบัติอาจ
แตกตางจากที่ทฤษฎีออปชันทํานาย ซึ่งอาจเกิดจากขอกําหนดในการไถถอนหนี้สินกอนกําหนด หรือพฤติกรรมเฉพาะของผูกู 
การศึกษาในลักษณะนี้สามารถนําไปใชในการหาความนาจะเปนที่จะมีการผิดนัดชําระหนี้ และการไถถอนหนี้กอนกําหนดได 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพิจารณาใหสินเชื่อ รวมถึงการพัฒนาตลาดรองอสังหาริมทรัพยในอนาคต 
 
 
ABSTRACT 

The option theory has been used to explain the mortgage loan termination in terms of prepayment and 
default.  The borrower is viewed as having an option to continue the scheduled payment, prepay the loan, or 
default.  Therefore, these option like features should be viewed as joint options.  Regarding the option theory, the 
borrower will evaluate the value of each alternative (option) and compare it with the value of delaying the 
exercise.  Previous studies show that the factors affecting the option value influence the decision making as well, 
for instance, the interest rate, the volatility and the value of the underlying assets.  However, the default and 
prepayment may differ from the option theory predicted due to the prepayment restrictions or the borrowers’ 
behavior.  The study of the mortgage terminations can be employed to estimate the probability of default and 
prepayment.  The results can be used for credit approvals and the development of the secondary mortgage 
market in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
ออปชัน (Options) หรือ ตราสารสิทธิ หมายถึง ตราสาร

ซึ่งใหสิทธิแกผูถือในการที่จะใชสิทธิในการซื้อหรือสิทธิ 
ในการขายสินทรัพยอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเรียกวาสินทรัพย
อางอิง (Underlying Assets) ตามราคาที่กําหนดไวในตรา
สารสิทธิ ภายในระยะเวลาที่กําหนด สินทรัพยอางอิงนี้ อาจ
เปนตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินตราตางประเทศ หรือสินคา
โภคภัณฑ (Commodities) เปนตน ออปชันมักจะถูกแบง
ตามประเภทการใชสิทธิ1 เปนสิทธิในการซื้อ หรือ Call 
Option และสิทธิในการขาย หรือ Put Option โดยผูที่รับซื้อ
หรือรับขายคืนสินทรัพยอางอิงก็คือ ผูที่ออกตราสารสิทธิ
ดังกลาว2 

ออปชันเปนอนุพันธทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งถึง 
แมวาจะถูกเรียกวาเปนตราสารสิทธิ แตนักลงทุน องคกร
ธุรกิจ และสถาบันการเงิน จะใชออปชันเปนเครื่องมือใน
การปองกันความเสี่ยงมากกวาที่จะใชเปนตราสารเพื่อการ
ลงทุน หรือจัดหาเงินทุน ดังเชนตราสารหนี้ และตราสารทุน
ทั้งหลาย ตัวอยางเชน การซื้อออปชันของเงินตราตางประ- 
เทศเพื่อปองกันการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคต 

บทความนี้อธิบายถึงการประยุกตทฤษฎีออปชันเพื่อ
อธิบายถึงการตัดสินใจของลูกหนี้ในการยุติการชําระหนี้
ในลักษณะของการไถถอนหนี้กอนกําหนด (Prepay) หรือ
ผิดนัดชําระหนี้ (Default) โดย “หนี้” ที่กลาวถึงในบทความ
นี้ หมายถึง หนี้หรือสินเชื่อซึ่งมีอสังหาริมทรัพยเปนหลัก 
ทรัพยค้ําประกัน อยางไรก็ตาม ทฤษฎีออปชันมิไดจํากัด
เฉพาะการอธิบายถึงการยุติการชําระหนี้ประเภทนี้เทานั้น 
แตสามารถประยุกตใชไดกับการอธิบายถึงการยุติการชําระ
หนี้ประเภทอื่นดวย เชน ตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งบริษัทผู
ออกมีฐานะเปนลูกหนี้ และอาจผิดนัดชําระหนี้ได ในกรณี
ที่บริษัทประสบปญหาทางการเงิน  

                                                        
1 ออปชันอาจแบงตามเวลาในการใชสิทธิ ไดแก American Options 
และ European Options โดยผูถือ American options สามารถใชสิทธิ
ในการซื้อหรือขาย (Exercise) สินทรัพยอางอิงเมื่อใดก็ไดกอนที่สิทธิ
จะหมดอายุ สวน European Options ใหสิทธิกับผูถือในการใชสิทธิซื้อ
หรือขายสินทรัพยอางอิงในวันที่ตราสารสิทธิหมดอายุเทานั้น 
2 โดยปกติผูที่สามารถออกตราสารสิทธิได ไดแก สถาบันการเงิน 

การศึกษาถึงแรงจูงใจในการไถถอนหนี้กอนกําหนด 
และการผิดนัดชําระหนี้ นับวามีความสําคัญตอสถาบันการ 
เงิน ซึ่งโดยปกติจะตองมีการบริหารอายุของสินเชื่อใน
พอรตโฟลิโอ เพื่อใหเขากับอายุของสินทรัพย ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อนั้น จากการผิดนัดชําระ
หนี้ และการไถถอนหนี้กอนกําหนด ลวนแตมีผลกระทบ
กับอายุของสินเชื่อในพอรต รวมถึงมูลคาของพอรตสินเชื่อ
ดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้กอใหเกิดความเสี่ยงแกสถาบันการเงิน 
ดังนั้น การศึกษาถึงความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ 
และการไถถอนหนี้คืนกอนกําหนด จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
แกสถาบันการเงิน นอกจากนี้แลว การศึกษาดังกลาวยังเปน
ประโยชนแกการพัฒนาตลาดรองอสังหาริมทรัพยในอนาคต 
เชน การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization)3 
เปนตน 
 
ทฤษฎีออปชนั 

ทฤษฎีออปชัน (Option Theory) ซึ่งนําเสนอโดย Fisher 
Black และ Myron Scholes (Black and Scholes, 1973)4 นับ
ไดวาเปนทฤษฎีที่ใชในการกําหนดราคาอนุพันธทางการ 
เงินอยางกวางขวาง Black และ Scholes นําเสนอสูตรในการ
คํานวณราคาของออปชัน โดยมีแนวคิดพื้นฐานจากหลัก
เศรษฐศาสตรที่อธิบายถึง “การตั้งราคาซึ่งทําใหโอกาสใน
การทํากําไรหมดไป” (No-Arbitrage Pricing) แนวคิดนี้
กลาววา ตราบใดก็ตามที่ธุรกรรมการซื้อ-ขาย ยังกอใหเกิด
ผลกําไรกับผูซื้อหรือผูขายดานใดดานหนึ่ง โอกาสในการ
ทํากําไร (Arbitrage Opportunity) ในตลาดก็ยังมีอยู ธุรกรรม 
การซื้อ-ขายก็จะยังเกิดขึ้นตอไป ตัวอยางเชน ถาหากนัก
ลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก
ในราคาหนึ่ง และสามารถขายหลักทรัพยเดียวกันในตลาด
หลักทรัพยที่ลอนดอนไดในราคาที่สูงกวา นักลงทุนก็จะได

                                                        
3 กระบวนการนําสินทรัพยของบริษัท (หรือสถาบันการเงิน) ประเภท
ลูกหนี้เงินกูตางๆ ที่สรางรายไดประจําแตมีสภาพคลองต่ํา เชน ลูกหนี้
เงินกูที่อยูอาศัย เงินกูบัตรเครดิต หรือเงินกูซื้อรถยนต เปนตน ชนิด
หนึ่งชนิดใดมารวมกันเปนกองสินทรัพย (Pool Assets) สําหรับใชเปน
หลักประกันในการออกตราสารทางการเงิน (เชน ตั๋วเงินหรือหุนกู) 
เพื่อจําหนายใหแก นักลงทุนทั่วไป หรือขายแบบเจาะจง (Private 
Placement) ใหนักลงทุนสถาบันเฉพาะราย หรือเฉพาะกลุม 
4 Merton (1973) นําทฤษฎีออปชันมาอธิบายขยายความในเวลาตอมา 



กําไรจากสวนตางของราคาหลักทรัพย ความแตกตางของ
ราคานี้กอใหเกิดโอกาสในการทํากําไรที่ปราศจากความเสี่ยง 
และการทํากําไรนี้จะไมสิ้นสุดลง ถาหากยังมีความแตกตาง
ของราคาอยู 

แนวคิดเกี่ยวกับโอกาสในการทํากําไรนี้ ยังสามารถใช
ในการอธิบายการทํากําไรของพอรตโฟลิโอไดอีกดวย โดย
ถาเราสามารถสรางพอรตโฟลิโอที่มีความเหมือนกันในแง
ที่วาพอรตโฟลิโอทั้งสองชวยถัวหรือปองกันความเสี่ยงได
เหมือนกัน พอรตโฟลิโอทั้งสองจะตองมีราคาเทากัน ธุร-
กรรมการซื้อขายจะทําใหโอกาสในการทํากําไร (Arbitrage 
Opportunities) หมดไปเมื่อถึงจุดที่ทําใหตลาดมีดุลยภาพ 
(Market Equilibrium) ดุลยภาพในระบบการซื้อขายนี้นําไปสู
การกําหนดราคาของพอรตโฟลิโอดังกลาว โดยใช Diffusion 
Process และ Stochastic Calculus ในการคํานวณราคานั้น
ขึ้นมา ทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนแนวคิดหลักที่ทําใหเกิดสูตร 
Black-Scholes ขึ้นมา 

สิ่งที่ทําใหสูตร Black-Scholes เปนที่นาสนใจก็เนื่อง 
จากวา สูตรดังกลาวประกอบดวยตัวแปรซึ่งสามารถหาคาได 
เชน อัตราดอกเบี้ย ราคาของสินทรัพยอางอิง และความแปร 
ปรวนของราคาสินทรัพยอางอิง เปนตน ในขณะที่ตัวแบบ 
ในการคํานวณมูลคาที่มีผูนําเสนอกอนหนานั้น ขึ้นอยูกับตัว
แปรที่ไมสามารถหาได และนําเสนอตัวแบบที่ใชกับวอร-
แรนท (Warrant)5 เชน งานของ Sprenkle (1961) Ayres 
(1963) Boness (1964) Samuelson (1965) Baumol, Malkiel, 
and Quandt (1966) และ Chen (1970) สิ่งที่ Black และ 
Scholes คนพบ ซึ่งถือวาเปนประเด็นสําคัญอีกประการ ก็คือ 
การคนพบวา เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง ในภาวะ  
ที่ตลาดมีดุลยภาพ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของพอรต-
โฟลิโอที่ Black และ Scholes สรางขึ้นมา จะเทากับอัตรา

                                                        
5 วอรแรนท คือ รูปแบบหนึ่งของออปชัน เปนใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญของบริษัท โดยบริษัทใชหุนสามัญของบริษัทเองเปน
สินทรัพยอางอิง และใหสิทธิกับผูถือวอรแรนทในการเรียกซื้อหุนของ
บริษัทไดตามราคาที่ไดมีการกําหนดไวลวงหนา ภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว จะเห็นวามูลเหตุจูงใจที่จะทําใหผูถือวอรแรนทใชสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญ ก็คือ การที่ราคาหุนมีการปรับตัวสูงขึ้น และสูงกวา
ราคาที่ระบุไวในใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ผูถือวอรแรนท จะไดกําไร
จากสวนตางระหวางราคาตลาดของหุนที่ขายได และราคาที่ใชสิทธิใน
การเรียกซื้อหุนจากบริษัท 

ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง และแสดงใหเห็นวา
สภาวะดุลยภาพนี้ ใชหาสูตรในการคํานวณมูลคาตามทฤษฎี
ได ภายใตสมมติฐาน ดังนี้ 

•  อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นคงที่ตลอดเวลา และสามารถ
ทราบคาได 

•  ราคาหุนมีการเคลื่อนไหวแบบ Random Walk ใน
เวลาที่ตอเนื่อง โดยมีอัตราความแปรปรวน (Variance Rate) 
เปนสัดสวนกับราคาหุนกําลังสอง ซึ่งหมายความวา การแจก
แจงของราคาหุนเปนแบบ Log Normal และความแปรปรวน
ของอัตราผลตอบแทนหุนคงที่ 

•  หุนที่กลาวถึงไมมีการจายปนผล หรือจายผลตอบ 
แทนในรูปแบบอื่น 

•  ออปชันเปนแบบ “European” ซึ่งสามารถใชสิทธิ  
ไดในวันที่ออปชันครบกําหนดเทานั้น 

•  ในการทําธุรกรรมซื้อขายหุน หรือออปชัน จะไมมี
คาใชจายในการทําธุรกรรม 

•  นักลงทุนสามารถยืมเงินบางสวนเพื่อมาซื้อหุน หรือ
เพื่อลงทุนที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 

•  สามารถทําการขายชอรต (Short Selling) ได6  
ภายใตสมมติฐานดังกลาว มูลคาของออปชันจะขึ้นอยู

กับราคาหุน ระยะเวลา และตัวแปรอื่นซึ่งเปนคาคงที่ Black 
and Scholes สราง Hedged Position ขึ้นมา ซึ่งประกอบ 
ดวยฐานะการซื้อ (Long Position) หุน และฐานะการขาย 
(Short Position) ออปชัน โดยที่มูลคาของ Hedged Position 
นี้ จะไมขึ้นอยูกับมูลคาของหุน แตจะขึ้นอยูกับระยะเวลา 
และตัวแปรอื่น 

 
การยุติการชาํระหนี้ 

โดยปกติแลว หนี้สินจะมีกําหนดอายุ เชน 10 ป หรือ 
20 ป โดยมีคูสัญญา 2 ฝาย คือ ฝายเจาหนี้ และฝายลูกหนี้ 
ตกลงกันวา ลูกหนี้จะทําการจายชําระดอกเบี้ย พรอมเงินตน
คืนใหแกเจาหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว การจายชําระ
หนี้ โดยปกติจะทําเปนงวดๆ โดยมีลักษณะการจายแบบลด

                                                        
6 การขายชอรต คือ การยืมหลักทรัพยมาขาย หมายความวาผูขาย
ไมไดมีหลักทรัพยในครอบครอง และจะตองซื้อหุนมาคืนเพื่อปด
ฐานะการทําชอรต 



ตนลดดอก  (Amortization)7 หรือแบบจายดอกเบี้ยเปน
งวดๆ และจายเงินตนคืนในงวดสุดทาย 

โดยปกติแลว หนี้สินจะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อหนี้สินนั้น
ครบกําหนด และลูกหนี้ไดจายชําระเงินครบตามจํานวนที่ได
ตกลงกันไว อยางไรก็ตาม ลูกหนี้บางรายอาจจะจายเงินคืน
กอนที่หนี้สินนั้นจะครบกําหนด (Prepayment) อันเนื่องมา 
จากการที่ลูกหนี้อาจจะมีเงินเพียงพอ ณ ตอนนั้น และตอง 
การไถถอนหนี้สิน เพื่อที่จะไมตองมีภาระผูกพันตอไปใน
อนาคต หรือสาเหตุอีกประการที่เราอาจพบวาทําใหเกิดการ
ไถถอนหนี้กอนกําหนด เนื่องจากลูกหนี้ตองการกูยืมเงิน
กอนใหมซึ่งมีดอกเบี้ยตํ่ากวาหนี้สินเดิม การกูเงินกอน    
ใหมเพื่อมาไถถอนหนี้สินเดิมนี้ เรียกวา การทํารีไฟแนนซ 
(Refinancing) โดยทั่วไปการทํารีไฟแนนซนี้ มักจะเกิดขึ้น
เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงในระดับหนึ่ง ซึ่งทําใหลูก 
หนี้สามารถลดภาระดอกเบี้ยไดโดยผอนชําระหนี้กอนใหม 
ซึ่งมีดอกเบี้ยตํ่ากวาเดิม 

นอกจากนี้แลว ในกรณีที่เลวรายที่สุดสําหรับเจาหนี้ก็
คือ การที่ลูกหนี้หยุดพักการจายชําระหนี้ หรือผิดนัดชําระ
หนี้ (Default) ในทางกฎหมาย การผิดนัดชําระหนี้ มิไดถือวา
พันธะแหงหนี้ไดสิ้นสุดลง แตในทางการเงิน การผิดนัด
ชําระหนี้ หรือหยุดพักการจายชําระหนี้ ถือเปนการที่ลูกหนี้
พยายามยุติหนี้ในรูปแบบหนึ่ง โดยการที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระ
หนี้ เนื่องจากไมมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายชําระหนี้ 
ในเวลานั้น ซึ่งการหยุดพักชําระหนี้อาจเกิดขึ้นในระยะเวลา
สั้นๆ เนื่องจากการขาดสภาพคลองของลูกหนี้ในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง แตถาการขาดกระแสเงินสด หรือขาดสภาพคลอง
เกิดขึ้นนานติดตอกัน ก็มีโอกาสที่หนี้นั้นจะกลายเปนหนี้ 
เสียได 

ในประเด็นของการผิดนัดชําระหนี้นั้น ถือวาเปนประ 
เด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอเจาหนี้โดยตรง เพราะเจาหนี้
อาจสูญเสียเงินที่ใหกูยืมไปได แตโดยปกติ การใหกูยืมมัก 
จะมีหลักทรัพยมาค้ําประกัน เชน การผอนบาน ก็มีหลัก 
ทรัพยที่ค้ําประกัน คือ บาน เปนตน แตถึงกระนั้นก็ตาม กระ 
บวนการยึดทรัพย และนําหลักทรัพยค้ําประกันมาประมูล

                                                        
7 การผอนชําระประเภทนี้ ทางเจาหนี้จะคิดเงินงวดที่ลูกหนี้จะตองจาย
ในแตละงวด งวดละเทาๆ กัน ซึ่งจํานวนเงินในแตละงวดจะแบงเปน
เงินตนบวกกับดอกเบี้ย หมายถึง จํานวนเงินในแตละงวดจะไปลดเงิน
ตน และจายดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้ 

ขาย มักจะใชเวลานาน ผนวกกับการดําเนินการตามกระ   
บวนการดังกลาวจะตองมีคาใชจายเกิดขึ้น เชน คาใชจายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินคดีกับลูกหนี้ คาใชจายในการนํา 
เสนอขายหลักทรัพย และคาดูแลรักษาหลักทรัพยเหลานั้น
ในระหวางที่ยังอยูในขั้นตอนของการนําออกประมูลขาย 
ดังนั้น ผลไดมักจะไมคุมกับเงินที่ตองสูญเสียไป รวมถึง
เวลาที่สูญเสียไปดวย8 

การยุติหนี้ (เดิม) โดยการทํารีไฟแนนซนั้น ถึงแมวาจะ
ดูเปนผลดีกับเจาหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัด
ชําระหนี้ เนื่องจากเจาหนี้ไดเงินคืนมาครบถวนทั้งเงินตน 
และดอกเบี้ย และไมตองมาพะวงกับการที่อาจจะเกิดหนี้สูญ
ตอไปในอนาคต แตในความเปนจริง เจาหนี้กลับมิไดมอง
เชนนั้น การชําระคืนเงินกอนกําหนด ไมวาจะดวยการทํา     
รีไฟแนนซ หรือการที่ลูกหนี้นําเงินเต็มจํานวนมาไถถอน 
หนี้ก็ตาม ถือวามีผลกระทบตอเจาหนี้ในดานของการลงทุน
ตอ (Reinvestment) เหตุที่เปนเชนนี้เพราะการที่เจาหนี้9ได 
รับเงินคืนมาเร็ว ก็จะตองมีการปรับกลยุทธการลงทุน โดย
จะตองนําเงินนั้นไปลงทุนตอ ซึ่งขึ้นอยูกับวาอัตราผลตอบ 
แทนในขณะที่มีการลงทุนตอนั้นมากหรือนอยกวาผลตอบ 
แทนเดิมที่เคยไดรับ ซึ่งโดยปกติ ลูกหนี้จะทําการรีไฟแนนซ
ก็ตอเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง ซึ่งหมายความวา เจา 
หนี้มักจะตองนําเงินไปลงทุนตอในอัตราผลตอบแทนที่ตํ่า 
ลง10 ดังนั้น ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมที่จะลดลง  
 

 
                                                        
8 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพยรอการขายในบท 
ความธนาคารอาคารสงเคราะห เร่ือง “การบริหารอสังหาริมทรัพยรอ
การขายของสถาบันการเงิน” 
9 เราอาจนึกถึง “เจาหนี้” ซึ่งเปนสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร ซึ่งรายได
ของธนาคารมาจากการนําเงินไปลงทุนโดยการใหสินเชื่อในรูปแบบ
ตางๆ 
10 อนึ่ง การไถถอนหนี้กอนครบกําหนดโดยที่ไมไดเปนการทํารีไฟ- 
แนนซ แตเกิดจากการที่ลูกหนี้มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายคืนเงินกู
นั้น อาจไมไดมีแรงขับจากการที่อัตราดอกเบี้ยลดลงก็ได อยางไรก็ตาม 
ลูกหนี้อาจพิจารณาเปรียบเทียบระหวางการชําระคืนเงินกู และการนํา
เงินไปลงทุน ซึ่งในภาวะที่อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราผลตอบแทนใน
ตลาดสูง ความนาจะเปนที่ลูกหนี้จะเลือกนําเงินไปลงทุนก็จะมากกวา
การที่จะนําเงินมาไถถอนหนี้ 



เจาหนี้ก็จะประสบความเสี่ยงจากการลงทุนตอ (Reinvest- 
ment Rate Risk) มากขึ้น เนื่องจากโอกาสที่ลูกหนี้จะรีไฟ- 
แนนซก็จะเพิ่มขึ้น 

โดยสรุปจะเห็นวา เจาหนี้มีความเสี่ยงจากการใหสิน 
เช่ือ เนื่องจากลูกหนี้อาจผิดนัดชําระหนี้ หรือไถถอนคืนหนี้ 
สินกอนครบกําหนดไดตลอดเวลา ซึ่งประเด็นของการผิด
นัดชําระหนี้ และการไถถอนคืนหนี้สินกอนครบกําหนด  
ถือวามีความสําคัญที่เจาหนี้ควรศึกษา เนื่องจากการยุติหนี้
ในลักษณะดังกลาวจะทําใหมูลคาของพอรตโฟลิโอของสิน 
เช่ือเปลี่ยนแปลงไปไดในแตละชวงเวลา 
 
ทฤษฎีออปชนัและการยุติการชําระหนี้ 

ในวงการวิชาการดานการเงินไดมีการนําทฤษฎีออปชัน 
(Option Theory) มาใชในการอธิบายถึงการยุติการชําระหนี้ 
จากความหมายเดิมของออปชัน ซึ่งหมายถึง สิทธิในการซื้อ
หรือขายสินทรัพยอางอิงตามราคาที่กําหนดไวในการใชสิทธิ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว อาจนําออปชันมาใชในการ
อธิบายถึงสิทธิของลูกหนี้ไดเชนกัน โดยอาจกลาวไดวาการ
ที่เจาหนี้ (เชน ธนาคาร) ปลอยสินเชื่อใหกับลูกหนี้รายใด 
รายหนึ่ง เทากับวาเจาหนี้ไดขายตราสารหนี้ พรอมทั้งตรา
สารสิทธิใหแกลูกหนี้11 โดยลูกหนี้มีสิทธิที่จะยุติหนี้โดยการ
หยุดชําระหนี้ หรือโดยการไถถอนหนี้คืน (ชําระคืนหนี้สิน
ทั้งจํานวน) 

โดยปกติแลว การศึกษาเกี่ยวกับการยุติหนี้ซึ่งมีอสังหา-
ริมทรัพยเปนหลักประกันมักจะแบงออกตามประเภทของ
สินเชื่อ12 ไดแก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Residential Mort-
gage Loan) และสินเชื่อเพื่ออาคารพาณิชย (Commercial 
Mortgage Loan) 13โดยมีประเด็นในการศึกษาที่แตกตางกัน 

                                                        
11 ตราสารสิทธิที่วานี้ มิไดมีตัวตนของตราสารจริงๆ แตเปนการเปรียบ 
เทียบใหเห็นวาสิทธิหรือทางเลือกที่ลูกหนี้มีอยูในระหวางการผอน
ชําระหนี้คืออะไรเทานั้น 
12 ทฤษฎีออปชันสามารถประยุกตใชไดกับหนี้สินประเภทอื่น เชน ตรา
สารหนี้ภาคเอกชน หรือหนี้สินในองคกรธุรกิจ แตในบทความนี้จะขอ
ยกตัวอยางของหนี้สินซึ่งมีอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน (Mort-
gage Loan) 
13 สินเชื่อเพื่ออาคารพาณิชย ไดแก เงินกูที่นํามาใชในการสรางอสังหา- 
ริมทรัพยตางๆ ที่ใชในเชิงพาณิชย เชน การสรางหอพัก การสราง

สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมักจะมุง
ประเด็นไปที่การไถถอนหนี้คืน (Prepayment) และสําหรับ
สินเชื่อเพื่ออาคารพาณิชยมักจะมุงประเด็นไปที่การผิดนัด
ชําระหนี้ (Default) ทั้งนี้เนื่องจากสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมี   
ที่อยูอาศัยเปนหลักทรัพยค้ําประกัน ผู กูจึงมักใชความ
พยายามอยางที่สุดเพื่อที่จะชําระหนี้ตามกําหนด มิฉะนั้น 
บานที่อาศัยอยูก็อาจจะถูกยึดได ในขณะที่ผูกูยืมสินเชื่อ 
เพื่ออาคารพาณิชย ใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
เพื่อมาชําระคางวด ดังนั้น ผลการประกอบการจึงเปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด  

ในดานของการศึกษาการผิดนัดชําระหนี้ ผูกูจะถูกมอง
วาเปนผูถือยูโรเปยนพุทออปชัน (European Put Option)   
โดยผูกูมีสิทธิในการขายหลักทรัพยค้ําประกัน (อสังหาริม-
ทรัพย) คืนใหแกเจาหนี้ ในราคาเทากับมูลคาตลาดของเงิน   
กู หรืออีกนัยหนึ่ง การที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้ จนกระทั่งถูก
เจาหนี้ยึดหลักทรัพยค้ําประกันไป เปรียบไดกับการใชสิทธิ 
หรือการ Exercise พุทออปชัน โดยหลักทรัพยที่ถูกยึดไป ถือ
วาเปนการหักลางหนี้ สวนการไถถอนหนี้สินกอนกําหนด
อาจมองวาเปนลักษณะของอเมริกันคอลออปชัน (American 
Call Option) โดยที่ผูกูมีสิทธิในการเปนเจาของหลักทรัพย 
ค้ําประกันโดยการชําระคืนหนี้สินทั้งหมดในเวลาใดก็ได 
(Exercise คอลออปชัน)  

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาเกี่ยวกับการยุติการชําระ
หนี้ไมควรแยกศึกษาการไถถอนหนี้ และการผิดนัดชําระ
หนี้ Kau et al. (1987, 1990) ไดนําเสนอวาการไถถอนหนี้ 
และการผิดนัดชําระหนี้ ควรจะพิจารณาเสมือนหนึ่งเปน 
Joint Option คําวา Joint Option หมายถึงวา ผูกูมีออปชัน
ในการที่จะผิดนัดชําระหนี้ (พุทออปชัน) หรือไถถอนหนี้
คืนกอนกําหนด (คอลออปชัน) โดยการตัดสินใจที่จะผิด
นัด หรือไถถอนหนี้ จะตองตัดสินใจพรอมๆ กัน โดยถามี
การไถถอนหนี้ ออปชันในสวนที่จะผิดนัดชําระหนี้ก็จะถูก
ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ หรือถาผูกูผิดนัดชําระหนี้ การไถ
ถอนก็จะไมเกิดขึ้นเชนกัน ดังนั้น Joint Option  J(r, H, t) 
ประกอบดวยพุทออปชันในการผิดนัดชําระหนี้ D(r, H, t) 
และคอลออปชันในการไถถอนหนี้กอนกําหนด C(r, H, t) 

                                                                                   
ศูนยการคา และการสรางโรงแรม เปนตน ในประเทศอเมริกา ได
แบงประเภทของอสังหาริมทรัพยที่ใชในเชิงพาณิชยออกเปน อาคาร
สํานักงาน และรานคาปลีก (Brueggeman and Fisher, 2001)  



(Kau and Keenan, 1995) โดยที่ r คือ อัตราดอกเบี้ย H คือ 
ราคาของสินทรัพยอางอิงหรือหลักทรัพยค้ําประกัน และ t 
คือ เวลา จะเห็นวา ตัวแปรทั้ง 3 ตัวมีอิทธิพลตอการไถถอน
หนี้กอนครบกําหนด และการผิดนัดชําระหนี้ 

Kau และ Keenan อธิบายวา J = C + D หรือหมายความ
วา การจะหาความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ จะตอง
พิจารณาถึงโอกาสในการไถถอนหนี้กอนกําหนด หรือถาจะ
หาความนาจะเปนในการไถถอนหนี้ ก็ตองพิจารณาถึง
โอกาสในการผิดนัดชําระหนี้ดวยเชนกัน ออปชันทั้งสองไม
สามารถจะพิจารณาแยกกันได และออปชันหนึ่งจะทดแทน
อีกออปชันหนึ่ง หรือถามูลคาของพุทออปชัน (การผิดนัด
ชําระหนี้) สูง มูลคาของคอลออปชัน (การไถถอนหนี้กอน
กําหนด) ก็จะลดลง ซึ่งแนวคิดนี้ ถือวาสมเหตุสมผล เนื่อง 
จาก ในความเปนจริง ผูที่ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 
ยอมไมสามารถที่จะชําระหนี้ไดกอนกําหนดเชนกัน ดังนั้น 
การวิเคราะหการใชสิทธิของออปชันในลักษณะนี้ จะตอง
พิจารณาในลักษณะของ Joint Option แทนที่จะพิจารณาแต
ละออปชันแยกจากกัน  

ถึงแมวาทฤษฎีออปชันทํานายวา การยุติหนี้จะเกิดจาก
การพิจารณาถึงมูลคาการใชสิทธิ เชน ผูกูจะไถถอนหนี้
กอนครบกําหนด หรือผิดนัดชําระหนี้ เมื่อมูลคาของการ 
ใชสิทธิ หรือการ Exercise สูงกวามูลคาของการรอที่จะใช
สิทธิ งานศึกษาในอดีตที่ผานมาชี้ใหเห็นวา ถึงแมตัวแบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออปชัน (Option Model) จะสามารถอธิบายถึงการยุติหนี้
ไดดีในระดับหนึ่งก็ตาม แตการตัดสินใจผิดนัดชําระหนี้
ของผูกูอาจเบี่ยงเบนไปจากที่ทฤษฎีออปชันทํานายไว เชน 
ในกรณีของสินเชื่อเพื่ออาคารพาณิชย อาจมีตนทุนที่มอง
ไมเห็นในการผิดนัดชําระหนี้ (Riddiough and Thompson, 
1993; Deng, Quigley and Van Order, 2000; Ciochetti et 
al. 2002)  สําหรับกรณีการไถถอนหนี้สินกอนกําหนดนั้น 
Abraham และ Theobald (1997), Kelly และ Slawson 
(2001) และ Fu et al. (2002) ช้ีใหเห็นวา การใชสิทธิอาจจะ
ถูกจํากัดดวยขอกําหนดในการไถถอนหนี้สินกอนกําหนด 
ซึ่งในตอนกูยืม ผูใหกูอาจระบุวาผูกูไมสามารถไถถอนหนี้ 
สินไดภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหลังจากระยะ 
เวลาหนึ่งผานไปแลว ผูกูอาจไถถอนหนี้สินได โดยจะตอง
จายคาธรรมเนียม หรือคาปรับ ซึ่งทางผูกูอาจกําหนดไว
ตามวงเงินที่ขอไถถอน เปนตน ซึ่งการระบุขอจํากัดไวดังนี้ 
ทําใหตนทุนในการไถถอนหนี้สินกอนกําหนด หรือการ    
รีไฟแนนซสูงขึ้น ซึ่งอธิบายวา เพราะเหตุใด การไถถอน
หนี้สินอาจจะไมไดเกิดขึ้นในทันทีหลังจากที่ดอกเบี้ย
ปรับตัวลง  

เมื่อพิจารณาประเด็นตางๆ ดังกลาวประกอบกัน
แลว Ciochetti et al. (2002) ไดนําเสนอวาผูกูจะพิจารณา
เงื่อนไขดังตอไปนี้กอนที่จะทําการจายคางวดในแตละงวด 
และจะใชสิทธิในการ Exercise Joint Option ณ เวลา t ถา14 
 
 

 
 
 
 
 
                                                        
14 ในงานวิจัยของ Ciochetti et al. (2002) ไมไดพิจารณาตนทุนใน
การทําธุรกรรมเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้ (TCt) ทั้งนี้การเพิ่ม TCt 
เขาไปในเงื่อนไขที่นําเสนอ เพื่อใหเงื่อนไขดังกลาวสามารถใชใน
กรณีทั่วไป ซึ่งอาจสมมติให TCt = 0 ก็ไดเพื่อความงายในการ
วิเคราะห หรือหากตนทุนเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้ไมสูงมาก
อยางมีนัยสําคัญ 
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โดยที่  
Lt    คือ มูลคาตลาดของสินเชื่อ 
Vt    คือ มูลคาหลักทรัพยค้ําประกัน ณ เวลา t 
TCt  คือ ตนทุนในการทําธุรกรรมเนื่องจากการผิดนัด

ชําระหนี้  
Bt    คือ เงินตนคงเหลือที่ยังคางชําระ 
Pt+1 คือ มูลคาของ Joint Option ณ เวลา t+1 
ft     คือ คาธรรมเนียมหรือคาปรับเนื่องจากการไถ

ถอนหนี้คืนกอนกําหนด15 
rf    คือ อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง 
Dt   คือ เงินที่ตองชําระตามตารางการจายชําระที่เวลา t 

 
เทอมทางดานซายมือของสมการที่ (1) แสดงถึงมูลคา

ของการใชสิทธิในทันที ณ เวลา t สวนทางดานขวามือแสดง
ถึงมูลคาในการรอที่จะใชสิทธิในอีก 1 งวดขางหนา ซึ่งมูลคา
ในการรอที่จะใชสิทธิจะเทากับมูลคาปจจุบันที่คาดหวังของ 
Joint Option ซึ่งคิดลดที่อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง 
หักลบกับเงินที่ตองชําระตามตารางการจายชําระที่เวลา t 
เนื่องจากผูกูจะตองจายชําระเงินเทากับ Dt เพื่อที่จะรักษา
สิทธิในการ Exercise (ในงวดตอไป) จากเงื่อนไขดังกลาว     
ผูกูจะตัดสินใจโดยเปรียบเทียบมูลคาที่สูงที่สุดระหวางการ
ผิดนัดชําระหนี้ และการไถถอนหนี้สินคืนกอนกําหนด       
ณ เวลา t กับมูลคาปจจุบันของออปชันในงวดถัดไป  
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชสิทธิยุติการชําระหนี ้

จากผลการศึกษาในอดีตพบวา  ปจจัยที่มีผลตอการตัด 
สินใจใชสิทธิยุติหนี้ โดยการไถถอนหนี้สินคืนกอนกําหนด 
หรือการผิดนัดชําระหนี้ มีดังนี้ 

 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีออปชัน 
อัตราดอกเบี้ย 
ตามทฤษฎีออปชัน เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ความนา 

จะเปนที่จะมีการไถถอนหนี้กอนกําหนด หรือการรีไฟ-
แนนซก็จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูกูมีความตองการที่จะ    
                                                        
15 ในชวงที่สถาบันการเงินไมอนุญาตใหมีการรีไฟแนนซ หรือไถ
ถอนหนี้คืนกอนกําหนด ตัวแปรนี้จะมีคาเทากับคาอนันต (Infinity) 
ซึ่งหมายความวา เทอมทางดานซายมือของอสมการดังกลาวจะ
เทากับ max {Lt – Vt – TCt; 0} 

กูเงินกอนใหมมาเพื่อไถถอนหนี้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง 
จากสมการที่ (1) การลดลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จะทํา
ใหมูลคาตลาดของสินเชื่อ (Lt) เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหความนาจะ
เปนที่จะมีการไถถอนหนี้สินกอนครบกําหนดมีมากขึ้น  

โดยปกติ รัฐบาลจะใชอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือใน
การกระตุนเศรษฐกิจ ในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มซบเซา รัฐบาล
อาจใชวิธีการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุนการใชจายของ
ภาคครัวเรือน และการลงทุนของภาคธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือเปน
การกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และในภาวะที่
เศรษฐกิจเติบโต อัตราดอกเบี้ยมักจะอยูในระดับสูง เนื่อง 
จากวาการผิดนัดชําระหนี้มักจะเกิดขึ้นในตอนที่ภาวะ
เศรษฐกิจอยูในชวงซบเซา หรือถดถอย ดังนั้นอาจกลาวได
วาความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้จะมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกบัอัตราดอกเบี้ย 

มูลคาของหลักทรัพยค้ําประกัน 
โดยปกติ หลักทรัพยค้ําประกันของสินเชื่ออสังหาริม-

ทรัพย ไดแก บานที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย หรือรานคา
ตางๆ มูลคาของหลักทรัพยค้ําประกันจึงขึ้นอยูกับวงจร
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับภาคอสังหาริมทรัพยเปนสําคัญ 
รวมถึงอุปสงค อุปทานของอสังหาริมทรัพยในตลาดดวย 
ตามทฤษฎีออปชัน มูลคาของสินทรัพยอางอิงมีผลกระทบ
ตอมูลคาของออปชัน ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจใชสิทธิ 
Exercise จากสมการที่ (1) ถามูลคาของหลักทรัพยค้ํา
ประกันเพิ่มขึ้น ความนาจะเปนที่ผูกูจะผิดนัดชําระหนี้ก็จะ
นอยลง ซึ่งจะสงผลใหความนาจะเปนที่ผูกูจะไถถอนหนี้
กอนกําหนดมีมากขึ้น (ตามแนวคิดเกี่ยวกับ Joint Option) 
ซึ่งถาพิจารณาแลว จะเห็นวา การที่มูลคาของหลักทรัพยค้ํา
ประกันสูงขึ้น ทําใหผูกูสามารถที่จะขายสินทรัพยเพื่อนํา
เงินมาชําระหนี้ได หากมีความจําเปน ทั้งนี้ การที่ผูกูผิดนัด
ชําระหนี้จะทําใหผูกูตองสูญเสียทรัพยสิน (อสังหาริม-
ทรัพยที่ใชค้ําประกัน) ซึ่งมีมูลคาตลาดสูงกวาตอนที่ซื้อมา 
ซึ่งคาดวาผูกูคงจะไมตองการใหเปนเชนนั้น นอกจากนี้
แลว การที่หลักทรัพยค้ําประกันมีมูลคาสูงขึ้น นาจะเปน
แรงจูงใจใหผูกูไถถอนหนี้กอนกําหนดได เหมือนกับการ 
Exercise คอลออปชัน โดยผูกูจะไดรับอสังหาริมทรัพยมา
เปนกรรมสิทธิ์ และสามารถนําออกขายในตลาดไดในราคา
ที่สูงกวาตอนที่ซื้อมา 

 
 



ความผันผวนของมูลคาหลักทรัพยค้ําประกัน 
ทฤษฎีออปชันทํานายวา ความผันผวนของราคาสิน 

ทรัพยอางอิงทําใหมูลคาของออปชันเพิ่มขึ้น ดังนั้น ความ
ผันผวนของมูลคาหลักทรัพยค้ําประกัน ก็จะทําใหมูลคา
ของออปชันในการผิดนัดชําระหนี้ และออปชันในการไถ
ถอนหนี้สินเพิ่มขึ้นเชนกัน ตามทฤษฎี เมื่อออปชันมีมูลคา
สูงขึ้น ผูถือออปชันไมควรทําการ Exercise และควรปลอย
ใหออปชันคงอยูจนถึงวันหมดอายุ เนื่องจากออปชันมีมูลคา
ของเวลา (Time Value) แฝงอยู หมายความวา เมื่อออปชัน
ยังไมหมดอายุ ผูถือออปชันก็ยังอาจจะไดประโยชนจากการ 
Exercise ออปชันไดในอนาคต ซึ่งผลตอบแทนในตอนนั้น
อาจจะมากกวาการ Exercise ในตอนนี้ ดังนั้น ทฤษฎีออป-
ชันจึงทํานายวา เมื่อความผันผวนของมูลคาหลักทรัพยค้ํา
ประกันเพิ่มขึ้น ความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ และ
การไถถอนหนี้กอนกําหนดจะลดลง 

 
ปจจัยท่ีไมสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีออปชัน 
ขอกําหนดในการไถถอนหนี้กอนกําหนด หรือขอ 

กําหนดในการรีไฟแนนซ 
ในบางครั้ง อาจพบวา ผูกูอาจไมทําการไถถอนหนี้กอน

กําหนด หรือรีไฟแนนซในทันที ถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยจะ
ลดลงก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากผูกูมีการกําหนดขอกําหนดในการ
ไถถอนหนี้ หรือไมอนุญาตใหมีการไถถอนหนี้ภายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ในบางครั้งการรีไฟแนนซอาจมีตน 
ทุนที่สูงมาก เนื่องจากผูใหกูคิดคาธรรมเนียม หรือคาปรับ
ในการรีไฟแนนซจากผูกู ทั้งนี้เพื่อชดเชยความเสี่ยงในการ
ลงทุนตอ (Reinvestment Risk) ของผูใหกูนั่นเอง 

สัดสวนของสินเชื่อตอมูลคาหลักทรัพยค้ําประกัน 
(Loan-to-Value Ratio; LTV) 

อัตราสวนสินเชื่อตอมูลคาหลักทรัพยค้ํ าประกัน 
(LTV) คือ อัตราสวนระหวางสินเชื่อและมูลคาหลักทรัพย
ค้ําประกัน โดยปกติอัตราสวน LTV จะบอกถึงสัดสวนของ
ความเปนเจาของในสินทรัพยที่ค้ํ าประกันของผูกู  ถา
อัตราสวน LTV สูงแสดงวา ผูกูมีความเปนเจาของในสิน- 
ทรัพยนั้นนอยกวาผูใหกู ซึ่งหมายถึงวา ผูกูจะมีแรงจูงใจใน
การผิดนัดชําระหนี้มาก และความนาจะเปนที่จะไถถอน
หนี้ก็จะนอยลงดวย เพราะผูกูตองใชเงินจํานวนมากในการ
ไถถอน อยางไรก็ดี ถาอัตราสวน LTV ตํ่า แสดงวาผูกูมี
สวนของความเปนเจาของในสินทรัพยนั้นมาก และโอกาส

ในการผิดนัดชําระหนี้นาจะนอยลง เพราะการผิดนัดชําระ
หนี้ อาจนําไปสูการยึดทรัพยได เงินที่ผอนชําระไปทั้งหมด
ก็ไมเกิดประโยชนอันใด 

อัตราความสามารถในการจายชําระหนี้ (Debt Service 
Coverage Ratio; DSCR) 

ความสามารถในการจายชําระหนี้ของผูกูซึ่งมีอสังหา-
ริมทรัพยเพื่อการพาณิชยเปนหลักทรัพยค้ําประกัน สามารถ
วัดไดในรูปของอัตราความสามารถในการจายชําระหนี้ 
(DSCR) DSCR คือ อัตราสวนของกําไรสุทธิ (Net Operating 
Income; NOI) ตอคางวด โดยปกติ ถา DSCR สูงโอกาสใน
การผิดนัดชําระหนี้ก็จะนอยลง ในขณะเดียวกัน ความนา   
จะเปนที่จะมีการไถถอนหนี้กอนกําหนดก็จะมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นๆ อีก เชน สถานที่ต้ังของ
อสังหาริมทรัพย และในกรณีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
พาณิชย ประเภทของธุรกิจ ก็เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การยุติการชําระหนี้ดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังมีปจจัยแฝง
อื่นซึ่งไมอาจระบุไดแนชัด และยังเปนประเด็นที่ศึกษาอยู 
เชน พฤติกรรมเฉพาะของผูกู เปนตน 
 
ประโยชนในการศึกษาการยุติการชําระหนี้ 

การศึกษาเกี่ยวกับการยุติการชําระหนี้มีประโยชนตอ
ผูใหสินเชื่อในดานของการพิจารณาถึงโอกาสในการผิดนัด
ชําระหนี้ และโอกาสในการไถถอนหนี้สินคืนกอนครบ
กําหนด ซึ่งการยุติลงของหนี้ในลักษณะดังกลาวมีผลกระทบ
ตอการลงทุนตอ และมูลคาของพอรตโฟลิโอของหนี้สินของ
ผูใหสินเช่ือดวย การทราบถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการผิดนัด
ชําระหนี้ ทําใหผูใหกูสามารถพิจารณาถึงความนาเชื่อถือของ
ผูขอกู และโอกาสในการผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งทําใหผูใหกู
สามารถกําหนดเงื่อนไขในการกูยืมไดอยางเหมาะสม ไมวา
จะเปนเรื่องของระยะเวลาในการกูยืม อัตราดอกเบี้ย รวมถึง
พิจารณาหลักทรัพยค้ําประกัน และจํานวนเงินดาวน ใน
ตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการกําหนด 
Credit Score สําหรับผูกูแตละราย โดยดูจากลักษณะของผู 
ใหกู และกําหนดเปนคะแนนออกมา เพื่อใชชวยในการ
ตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ โดยปกติ การพิจารณาอนุมัติวงเงิน
ใหสินเชื่อมักจะดูจากหลักทรัพยค้ําประกัน และความ 
สามารถในการจายชําระหนี้ของผูกูเปนหลัก โดยในกรณี 
ของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ความสามารถในการจายชําระ   
หนี้จะพิจารณาจากภาระหนี้สินที่มีอยูในปจจุบัน ประกอบ



กับรายไดของผูกู สําหรับสินเชื่อเพื่อการพาณิชย ความ 
สามารถในการจายชําระหนี้ จะพิจารณาจากกระแสเงินสด
ที่มาจากการนําอสังหาริมทรัพยมาใชเพื่อการพาณิชย เชน 
การใหเชาอาคารสํานักงาน เปนตน  

ในดานของการไถถอนหน้ีสินกอนครบกําหนด ซึ่งมัก 
จะเห็นในลักษณะของการรีไฟแนนซ ก็นับวามีผลกระทบ
ตอการลงทุนตอของผูใหกู เชนกัน โดยการรีไฟแนนซ
มักจะเกิดขึ้นในชวงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมที่จะลดลง 
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในอดีตพบวา อัตราดอกเบี้ย
อาจมิใชมูลเหตุที่ทําใหเกิดการรีไฟแนนซเทานั้น แตผูกูแต
ละรายก็มีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป และออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไมเทากัน ดังนั้น ผูใหกู
สามารถที่จะลดความเสี่ยงในลักษณะนี้ไดโดยการกําหนด
ขอหามในการรีไฟแนนซ ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
หรือกําหนดคาธรรมเนียม หรือคาปรับในการรีไฟแนนซ 
ซึ่งจะเปนการเพิ่มคาใชจายในการทําธุรกรรมใหแกผูกู และ
นาจะเปนการลดแรงจูงใจในการไถถอนหนี้คืนกอนครบ
กําหนดไดในระดับหนึ่ง 

การศึกษาในเรื่องของการยุติการชําระหนี้ มีประโยชน
ตอการพัฒนาตลาดรองอสังหาริมทรัพยดวยเชนกัน เชน 
เรื่องของการแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพย (Securiti-
zation) เปนตน เนื่องจากมูลคาของหลักทรัพยซึ่งเกิดขึ้น   
จากกระบวนการแปลงสินทรัพย (สินเชื่อ) จะอิงกับมูลคา
ของกลุมสินทรัพยที่ค้ําประกัน ซึ่งหมายความวา การผิดนัด
ชําระหนี้ หรือการไถถอนหนี้ของสินเชื่อที่อยูในกลุม จะมี
ผลกระทบตอกระแสเงินสดซึ่งจะสงผานตอไปยังผู ถือ
หลักทรัพย การทําความเขาใจประเด็นเกี่ยวกับการยุติการ
ชําระหนี้ จะทําใหนักลงทุนมีความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน
ในหลักทรัพยซึ่งผานกระบวนการแปลงสินทรัพยไดดียิ่ง  
ขึ้น และจะทําใหนักลงทุนสามารถประเมินราคาไดอยาง
เหมาะสม รวมถึงเขาใจในความเคลื่อนไหวของราคาอัน
เนื่องมาจากปจจัยตางๆ ไดดียิ่งขึ้น ซึ่งความเขาใจที่ดีของ  
นักลงทุน ถือเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาตลาดทางการเงิน
ของประเทศตอไปในอนาคต 
 
บทสรุป 

ทฤษฎีออปชัน ซึ่งใชกันอยางแพรหลายในการประเมิน
มูลคาของอนุพันธทางการเงิน สามารถนํามาประยุกตใชใน
การศึกษาถึงการยุติการชําระหนี้ โดยมองวาผูกูเปรียบเสมือน

ผูถือสิทธิในการที่จะยุติการชําระหนี้โดยการไถถอนหนี้
กอนครบกําหนด หรือโดยการหยุดพักชําระหนี้ โดยที่การ
ไถถอนหนี้กอนครบกําหนดเปรียบเทียบไดกับอเมริกัน- 
คอลออปชัน โดยที่ผูกูมีสิทธิในการเปนเจาของหลักทรัพย
ค้ําประกันโดยการชําระคืนหนี้สินทั้งหมดในเวลาใดก็ได 
สวนการผิดนัดชําระหนี้ เปรียบเสมือนกับยูโรเปยนพุท- 
ออปชัน โดยผูกูมีสิทธิในการขายหลักทรัพยค้ําประกันคืน
ใหแกเจาหนี้ ในราคาเทากับมูลคาตลาดของเงินกู หรืออีก
นัยหนึ่ง การที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้ จนกระทั่งถูกเจาหนี้ยึด
หลักทรัพยค้ําประกันไป เปรียบไดกับการใชสิทธิ หรือการ 
Exercise พุทออปชัน โดยหลักทรัพยที่ถูกยึดไป ถือวาเปน
การหักลางหนี้ 

การที่ผูกูมีโอกาสในการเลือกที่จะไถถอนหนี้สินกอน
ครบกําหนด และผิดนัดชําระหนี้นี้ มีลักษณะที่เปน Joint 
Option หมายถึง ผูกูถือทั้งพุทออปชัน (การผิดนัดชําระหนี้) 
และคอลออปชัน (การไถถอนหนี้กอนครบกําหนด) ในเวลา
เดียวกัน และจะพิจารณาทางเลือกทั้งสองทางไปพรอมๆ   
กัน ขึ้นอยูกับวาทางเลือกใดมีมูลคาในการ Exercise สูงกวา
กันในขณะนั้น เมื่อเทียบกับมูลคาในการรอที่จะ Exercise     
ออปชันในอนาคต 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาของออปชัน ซึ่งก็จะมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจยุติการชําระหนี้ ไดแก อัตราดอก 
เบี้ย ความผันผวนของราคาหลักทรัพยค้ําประกัน มูลคาของ
หลักทรัพยค้ําประกัน รวมถึงปจจัยที่ไมสามารถอธิบายได
ดวยทฤษฎีออปชัน เชน ขอกําหนดในการไถถอนหนี้กอน
กําหนด หรือขอกําหนดในการรีไฟแนนซ พฤติกรรมของผู  
กู สัดสวนของสินเชื่อตอมูลคาหลักทรัพยค้ําประกัน ความ 
สามารถในการจายชําระหนี้ เปนตน 

การศึกษาเกี่ยวกับการยุติแหงหนี้มีประโยชนตอผูให
สินเชื่อในดานของการพิจารณาถึงโอกาสในการผิดนัดชําระ
หนี้ และโอกาสในการไถถอนหนี้สินคืนกอนครบกําหนด 
ซึ่งการยุติลงของหนี้ในลักษณะดังกลาวมีผลกระทบตอการ
ลงทุนตอ และมูลคาของพอรตโฟลิโอของสินทรัพยของผู 
ใหสินเชื่อดวย การทราบถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการผิดนัดชําระ
หนี้ ทําใหผูใหกูสามารถพิจารณาถึงความนาเชื่อถือของผูขอ
กู และโอกาสในการผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งทําใหผูใหกูสามารถ
กําหนดเงื่อนไขในการกูยืมไดอยางเหมาะสม 

ในดานของการไถถอนหนี้สินกอนครบกําหนด ซึ่ง
มักจะเห็นในลักษณะของการรีไฟแนนซ มีผลกระทบตอ



การลงทุนตอของผูใหกูเชนกัน ดังนั้น ผูใหกูสามารถที่จะ
ลดความเสี่ยงในลักษณะนี้ไดโดยการกําหนดขอหามใน
การรีไฟแนนซ ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือกําหนด
คาธรรมเนียม หรือคาปรับในการรีไฟแนนซ ซึ่งจะเปนการ
เพิ่มคาใชจายในการทําธุรกรรมใหแกผูกู และนาจะเปนการ
ลดแรงจูงใจในการไถถอนหนี้คืนกอนครบกําหนดไดใน
ระดับหนึ่ง 

ประโยชนอื่นในการศึกษาในเรื่องของการยุติแหงหนี้ 
ก็คือ การพัฒนาตลาดรองอสังหาริมทรัพย เชน เรื่องของ
การแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพย (Securitization) เปน
ตน เนื่องจากมูลคาของหลักทรัพยซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวน 
การแปลงสินทรัพย (สินเชื่อ) จะอิงกับมูลคาของกลุมสิน 
ทรัพยที่ค้ําประกัน ซึ่งหมายความวา การผิดนัดชําระหนี้ 
หรือการไถถอนหนี้ของสินเชื่อที่อยูในกลุม จะสงผลกระ 
ทบตอกระแสเงินสดซึ่งจะสงผานตอไปยังผูถือหลักทรัพย 
การทําความเขาใจประเด็นเกี่ยวกับการยุติแหงหนี้ จะทําให
นักลงทุนมีความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยซึ่ง
ผานกระบวนการแปลงสินทรัพยไดดียิ่งขึ้น และจะทําให
นักลงทุนสามารถประเมินราคาไดอยางเหมาะสม รวมถึง
เขาใจในความเคลื่อนไหวของราคาอันเนื่องมาจากปจจัย
ตางๆ ไดดียิ่งขึ้น ซึ่งความเขาใจที่ดีของนักลงทุน ถือเปนสิ่ง
สําคัญในการพัฒนาตลาดทางการเงินของประเทศตอไปใน
อนาคต 
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