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บทคัดยอ 

การวัดความเสี่ยงทางการเงินสมัยใหม Value at Risk (VaR) ถูกพัฒนาเพื่อใหสามารถรับมือกับวิกฤตการณทางการเงิน
ที่เกิดขึ้นในชวงแรกของทศวรรษ 1990 และตอมาไดรับความนิยมในกลุมสถาบันการเงินอยางแพรหลายรวมถึงไดถูกพัฒนา
ดานเทคนิคและความซับซอนอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ชวยใหการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเปนรูปธรรม 
สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันการวัดความเสี่ยงสมัยใหม VaR ไดถูก
นํามาใชกับทุกประเภทของผลิตภัณฑทางการเงินไมวาจะเปน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารโภคภัณฑ รวมถึงตราสาร
อนุพันธที่มีความซับซอน อาจกลาวไดวา VaR กําลังเปลี่ยนแปลงบริบทที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดไมเวน
แมแตสถาบันการเงินทุกประเภทของประเทศไทยที่กําลังเผชิญหนากับความทาทายและตองการการปรับตัวครั้งใหญให
สอดคลองกับ Basel II Accord ที่จะถูกนํามาบังคับใชกับสถาบันการเงินไทย เนื่องจากเกณฑการดํารงเงินสํารองแบบใหม
จะตองถูกคํานวณจากความเสี่ยงทุกประเภทที่สถาบันการเงินแตละแหงกอขึ้น อาทิ ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดาน
เครดิต และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยใชแนวคิดและวิธีการคํานวณบนพื้นฐานของ VaR เพื่อใหสามารถรองรับกับความ
เสี่ยงจริงที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้มีวัตถุประสงคในการแนะนําแนวคิดและวิธีการคํานวณมูลคาความเสี่ยงดานตลาด (Market 
VaR) โดยยกตัวอยางจากการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งแมจะไมสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของความเสี่ยงทางการเงินทุก
ประเภท แตนาจะกระตุนใหผูอานไดตระหนักถึงความสําคัญของการวัดความเสี่ยงแบบใหมที่ผสมผสานองคความรูจาก
หลายสาขาวิชาทั้งคณิตศาสตร สถิติ เศรษฐศาสตร การเงิน และเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ที่เรียกวา Value at Risk (VaR) 
ซึ่งถือเปนมาตรฐานของการวัดและบริหารความเสี่ยงทางการเงินสมัยใหมของโลกปจจุบัน 
 
ABSTRACT 

Value at Risk (VaR), a new method to measure financial risks that was developed in response to the 
financial disaster of the early 1990s, has become a more popular tool of financial institutions for handling and 
managing their businesses.  Nowadays, the VaR methodology has spread well beyond derivatives and is totally 
changing the way institutions approach their financial risks.  Due to Basel II Accord, which will be enforced in 
Thailand, financial institutions are going to encounter the big challenge and have to adjust themselves for 
handling the new era of financial business management.  This is because the new capital requirements will 
closely depend on market, credit and operational risks that have quantified their economic capitals on VaR basis.  
This article is aimed to introduce the VaR concept and its calculation methodology by applying to the Thai bond 
investment.  Even if it couldn’t illustrate a whole picture of all financial risks, it might encourage the readers to 
be aware of the importance of the Value at Risk (VaR) - the new benchmark for managing financial risks. 
 
บทนํา 

“การลงทุนทุกอยางมีความเสี่ยง” ประโยคอมตะ
สําหรับแวดวงการเงิน การลงทุนที่เปนจริงและสามารถ
สรางความเขาใจที่ชัดเจนถึงความสัมพันธระหวางผลตอบ 
แทนและความเสี่ยงจากการลงทุนทุกประเภทไมวาจะเปน
หลักทรัพยประเภทใด ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ

ลงทุนเปนสองสิ่งที่อยูคูกันเสมอ แตกตางกันเพียงระดับ
ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ไม เทากันในกลุม
หลักทรัพยที่ตางกัน ตราสารหนี้ (Debt Instruments) แมจะ
ถูกมองวาเปนหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงจากการลงทุน      
อยูในระดับที่ตํ่ากวาการลงทุนในตราสารทุน (Equity) ตรา
สารอนุพันธ (Derivatives) และหลักทรัพยอื่นอีกหลาย



 

ประเภทก็ตาม แตประโยคขางตนก็ยังคงความถูกตองอยู
เสมอ นั่นคือ การลงทุนในตราสารหนี้ยังคงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนอยูนั่นเอง 

การวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในอดีตคอนขางเปน
นามธรรม คํานวณออกมาเปนตัวเลขหรือระดับความเสี่ยง
คอนขางยากทําใหนักลงทุนยังไมเห็นภาพความเสี่ยงที่
ชัดเจน ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางหลักทรัพยแต
ละประเภท หรือหาความคุมคานาลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อหลักทรัพยหลายประเภทรวมกันเปนพอรตการลงทุน 
(Portfolio) จนกระทั่งปลายทศวรรษที่ 1980 ตอเนื่องตน
ทศวรรษที่ 1990 ไดเกิดแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวัดความ
เสี่ยงสมัยใหมในชื่อ Value at Risk (VaR) ซึ่งเปนการนํา
ศาสตรดานตางๆ อาทิ คณิตศาสตร สถิติ เศรษฐศาสตร 
การเงิน  รวมถึงเทคโนโลยีดานไอที  เขารวมกันเพื่อ
คํานวณหามูลคาความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใตระดับ
ความเชื่อมั่นทางสถิติและจํานวนวันลวงหนาที่คาดการณ 
จึงถือไดวาการวัดความเสี่ยงดานการลงทุนสมัยใหม เปน
การรวมศาสตรดานตางๆ (Integrated Sciences) เพื่อใชใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารการเงินและธุรกิจ 

ความเสี่ยงดานการเงินที่สําคัญๆ ประกอบดวย ความ
เสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต 
(Credit Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational 
Risk) ซึ่งโดยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินตามหลัก Basel II ของ Bank for Inter-
national Settlements (BIS) และธนาคารแหงประเทศไทย
จะนํามาใชในการกํากับดูแลการดํารงเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินไทยในเร็วๆ นี้นั้น ความเสี่ยงทุกรายการ
ตองถูกนํามาคํานวณเพื่อใหสถาบันการเงินแตละแหงดํารง
เงินกองทุนใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองสราง
และสามารถสะทอนภาวะตลาดการเงินที่มีความซับซอน
ไดดียิ่งขึ้น สําหรับเนื้อหาในบทความนี้จะเนนเฉพาะไปที่
การวัดความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk Measurement) 
ดวยวิธีการวัดมูลคาความเสี่ยงสมัยใหมเรียกวา Value at 
Risk หรือ VaR ของการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งแบบราย
ตัวและแบบพอรตการลงทุนที่ประกอบไปดวยตราสารหนี้
มากกวา 2 ตัวขึ้นไปดวยวิธีการคํานวณแบบ Parametric 
Method โดยแบงเนื้อหาออกเปน 6 สวนดังนี้ สวนที่ 1 
กลาวถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ สวนที่ 2 

รูจักกับวิธีการวัดความเสี่ยงแบบ Value at Risk (VaR) 
สวนที่ 3 กลาวถึงขั้นตอนการวัดมูลคาความเสี่ยงดานตลาด 
(VaR) สวนที่ 4 การหามูลคาพอรตการลงทุน (Portfolio 
Valuation) สวนที่ 5 กลาวถึงวิธีการวัดมูลคาความเสี่ยงดาน
ตลาด (Market VaR) ดวยวิธี Parametric Method และสวน
ที่ 6 กลาวถึงความเขาใจกอนการนํามูลคาความเสี่ยง VaR 
ไปประยุกตใชและระดับที่เหมาะสมของมูลคา VaR 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้  

การลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยงหลายประเภทที่
นักลงทุนอาจประสบ แตผลกระทบของความเสี่ยงแตละ
ประเภทที่มีตอนักลงทุนอาจแตกตางกันขึ้นกับสถานะทั้ง
ของนักลงทุนและตลาดในขณะนั้นๆ ซึ่งสามารถสรุป
ประเภทของความเสี่ยงพอสังเขปไดดังนี้  

1.  Interest Rate Risk or Price Risk คือ ความเสี่ยง
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีผลใหราคา
ตราสารหนี้เปลี่ยนแปลง โดยความสัมพันธระหวางราคา
และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เปนแบบผกผัน 
(Inverse relationship between price and yield) กลาวคือ 
เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นจะทําใหราคาตราสารหนี้
ลดลง และในทางกลับกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง
จะทําใหราคาตราสารหนี้เพิ่มขึ้น  

2.  Reinvestment Risk คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยน 
แปลงของอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนตอซึ่งมักไมคอยมีใคร
คํานึงถึง และโดยทั่วไปมักสมมติใหนักลงทุนสามารถนํา
อัตราดอกเบี้ยรายงวดไปลงทุนตอในอัตราเดิมเพื่อใหงาย
ตอการคํานวณในการหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
แบบถือตราสารจนครบกําหนดไถถอน (Yield to Maturity/ 
YTM) 

3.  Credit Risk or Default Risk คือ ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและ/หรือความเสี่ยง
อันเกิดจากการผิดนัดชําระดอกเบี้ยและเงินตน ซึ่งถือเปน
หนึ่งในความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญสําหรับการลงทุนในตรา
สารหนี้ โดยทั่วไปสามารถพิจารณาไดจากอันดับความ
นาเชื่อถือทั้งของตราสารหนี้ (Issue Rating) และของผูออก
ตราสารหนี้ (Issuer or Company Rating) การปรับเปลี่ยน
อันดับเครดิตจะสงผลกระทบตอราคาซื้อขายตราสารหนี้
โดยตรง  



 

4.  Liquidity Risk คือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพ
คลองในการซื้อขาย ความเสี่ยงประเภทนี้เปนความเสี่ยงที่
นักลงทุนผูถือตราสารหนี้ไมสามารถแปรสภาพหลักทรัพย
ที่ถืออยูใหเปนเงินสดไดในเวลาที่ตองการ มักเปนปญหา
สําหรับนักลงทุนระยะสั้นและนักลงทุนที่ปรับเปลี่ยน
พอรตการลงทุนของตนบอยๆ การวัดสภาพคลองในตลาด
รองโดยทั่วไปมักวัดจากอัตราการเปลี่ยนมือของการซื้อ
ขาย (Turnover Ratio) และสวนตางระหวางอัตราเสนอซื้อ
และอัตราเสนอขาย (Bid-Offer Spread) 

5.   Event Risk คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการมีเหตุ- 
การณใดเหตุการณหนึ่งมากระทบตอภาวะการซื้อขายและ
ราคาของตราสารหนี้ เชน การเปลี่ยนแปลงบุคคลสําคัญที่
เปนผูกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ตลาดการเงินหรือการมี
เหตุการณใดๆ ก็ตามที่อาจมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นใน
การลงทุนและภาพรวมทางเศรษฐกิจ   

6.   Inflation Risk คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากระดับ
ราคาสินคาสูงขึ้นทําใหอํานาจซื้อ (Purchasing Power) ของ
ผูบริโภคลดลง 

7.   Option-Embedded Risk คือ ความเสี่ยงอันเกิด
จากสิทธิแฝงในตราสารหนี้ อาทิ Call Option ซึ่งมีความไม
แนนอนจากการที่มีโอกาสถูกผูออกตราสารซื้อตราสารหนี้
ไถถอนคืนกอนครบกําหนดตามสทิธิที่ระบุ รวมถึงตราสาร
หนี้ที่มีสิทธิแฝงอื่นๆ รวมถึงหุนกูอนุพันธ (Structured 
Notes) ที่นักลงทุนควรตองศึกษาใหเขาใจกอนการลงทุน  

8.   Black-Box Risk คือ ความเสี่ยงจากการลงทุนที่
เกิดจากความไมทราบในพฤติกรรมของอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยง มักเกิดกับตราสารหนี้ประเภทใหมที่เกิด
จากนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม (Financial Engineer-
ing) โดยเฉพาะอยางยิ่งตราสารอนุพันธ (Derivatives) หรือ
ตราสารที่ไมมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

จากความเสี่ยงหลายประเภทที่สามารถเกิดขึ้นไดกับ
การลงทุนในตราสารหนี้ตามที่กลาวไป จะพบวา ความ
เสี่ยงประเภทแรกหรือความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เปนความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธกับตลาดโดยตรง (Market Risk) เนื่องจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะกระทบกับ
ราคาซื้อขายตราสารหนี้ทุกตัว ตางกันเพียงระดับของผล-
กระทบที่ไมเทากันขึ้นกับ อายุคงเหลือ (Time to Maturity)  
 

ลักษณะของตราสารหนี้ (Feature) และอื่นๆ ดังนั้น การวัด
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk Measurement) ที่จะ
กลาวถึงตอไป จึงเปนการวัดความเสี่ยงประเภทนี้โดยตรง
และถือวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปนปจจัยเสี่ยง (Risk 
Factor) ตอการลงทุนในตราสารหนี้  
 
วิธีวัดความเสี่ยงแบบ Value at Risk (VaR) 

มูลคาความเสี่ยง หรือ Value at Risk (VaR) เปนการ
วัดความเสียหายหรือผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นกับ
พอรตการลงทุนภายในชวงระยะเวลาหนึ่งขางหนา เชน 10 
วัน ภายใตระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง เชน 99%  

จากนิยามของ VaR จะเห็นไดวา VaR เปนการวัด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย ซึ่งวัดมูลคาความเสียหายเปนจํานวน
เงิน ภายในชวงเวลาหนึ่งขางหนา เชน 1 วัน 10 วัน หรือ 1 
เดือน และเนื่องจากเปนการคาดการณตามหลักวิชาการที่
อิงกับสมมติฐานแบบหนึ่งๆ จึงตองบอกระดับของความ
นาจะเปนที่ตัวเลขที่คํานวณไดมีโอกาสจะเกิด เชน ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% หรือ 99% โดยย่ิงระดับความเชื่อมั่นยิ่ง
สูง ตัวเลขนั้นก็มีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

ตามเกณฑของ BIS (Bank for International Settle-
ment) กําหนดมาตรฐานการคํานวณ VaR ไวที่ 10 วันทํา
การ หรือ 2 สัปดาหที่ระดับความเชื่อมั่น 99% เพื่อนําตัว เลข
ดังกลาวไปใชในการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑที่ BIS 
กําหนด นอกจากนั้นขอมูลยอนหลังเพื่อใชในการคํานวณ 
VaR ตองไมตํ่ากวา 1 ป และตองมีการทดสอบตัวแบบ
คํานวณ โดยใชขอมูลยอนหลัง (Back Test) เพื่อทดสอบวา
ตัวแบบคํานวณที่ใชมีความถูกตองแมนยําเพียงใด และ
เนื่องจากการวัดมูลคาความเสี่ยง VaR เปนการคํานวณ
ภายใตสภาวะตลาดปกติ ดังนั้น เพื่อเปนการรับมือกับความ
เสียหายในยามวิกฤต สถาบันการเงินจึงควรตองทํา Stress 
Test เพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นในการรับมือกับสถานการณไม
ปกติ 

เชน หากเราคํานวณ VaR ได 20 ลานบาทภายใน      
10 วันทําการขางหนาที่ระดับความเชื่อมั่น 99% สามารถ
อธิบายไดวา ผลเสียหายหรือมูลคาขาดทุนสูงสุดอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนจะ
ไมเกิน 20 ลานบาทภายในชวงเวลา 10 วันขางหนาที่ความ 
 



 

เช่ือมั่น 99% หรืออาจกลาวไดวาหากตัวแบบคํานวณ        
มีความแมนยํา ภายใน 100 วันขางหนาจะมี 99 วันที่ผล

ขาดทุนสูงสุดจะไมเกิน 20 ลานบาทหรือมีเพียง 1 วันจาก 
100 วันเทานั้นที่ผลขาดทุนสูงสุดเกินกวา 20 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อเราทราบวาอัตราดอกเบี้ยถือเปนปจจัยเสี่ยง (Risk 
Factor) ที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของราคาตราสารหนี้และ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะกอใหเกิดการเปลี่ยน 
แปลงของราคาในทิศทางตรงกันขาม การวัดมูลคาความ
เสี่ยงดานตลาด (Value at Risk) ของตราสารหนี้จึงเปนการ
วัดความเคลื่อนไหวของราคาผานการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยนั่นเอง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในที่นี้จะอางอิงจาก
เสนอัตราผลตอบแทนแบบไมมีการจายดอกเบี้ยระหวาง
งวดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Zero-
Coupon Yield Curve) โดยขั้นตอนในการวัดมูลคาความ
เสี่ยงดานตลาด (VaR)  ของตราสารหนี้สามารถสรุปพอ
สังเขป ไดดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินมูลคาพอรตการลงทุน (Port-
folio Valuation) 

การวัดมูลคาความเสี่ยงดานตลาด (VaR) เริ่มตนจาก
การประเมินมูลคาพอรตการลงทุนของหลักทรัพยที่นัก
ลงทุนถือครองซึ่งขึ้นกับประเภทของหลักทรัพย เชน ตรา
สารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ และเงินตราตางประ- 
เทศ การหามูลคาพอรตการลงทุนอาจทําไดทั้งการนําราคา
หลักทรัพยในอดีตมาหามูลคาพอรตการลงทุนหรือการ
ประมาณคาดวยโมเดลทางการเงินแบบตางๆ แตสําหรับ
ตราสารหนี้หรืออนุพันธที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ย วิธีที่เหมาะ 
สมที่สุด คือ การแปลงกระแสเงิน (Cash Flow Mapping) 
ใหอิงกับปจจัยเสี่ยงซึ่งในที่นี้ คือ ThaiBMA Zero-Coupon 

Yield Curve โดยวิธีการแปลงกระแสเงินสามารถดูราย 
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.irisk.thaibma.or.th  

ขั้นตอนที่ 2 การวัดผลของการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
เสี่ยง (Changes of Risk Factors) 

การวัดการเปลี่ยนแปลงมูลคาพอรตการลงทุน (กําไร
หรือขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยงเปน
สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งของการวัดมูลคาความเสี่ยง (VaR) 
ซึ่งปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) จะแตกตางกันไปในหลัก 
ทรัพยแตละประเภท รวมถึงการวัดการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยเสี่ยงก็สามารถทําไดหลายวิธี สําหรับตราสารหนี้เปน
การวัดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตอ ThaiBMA Zero-
Coupon Yield Curve 

ขั้นตอนที่ 3 การกระจายตัวทางสถิติของผลกําไรขาด 
ทุน (Probability Distribution of Profit and Loss) 

จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะทําใหเราทราบถึงผลกําไร 
ขาดทุน ของพอรตการลงทุนในชวงเวลาที่ตองการ จากนั้น
นําผลกําไรขาดทุนดังกลาวมาหาการกระจายตัวเพื่อหาคา
โอกาสที่จะเปนไปได หรือจะใชวิธีประมาณคาความ
แปรปรวนอีกทางหนึ่งก็ได 

ขั้นตอนที่ 4 การหามูลคาความเสี่ยงดานตลาด (VaR)  
เมื่อเราทราบการกระจายตัวของผลกําไรขาดทุน

ในชวงระยะเวลาที่ตองการ เราสามารถใชคาเปอรเซนต
ไทล (Percentile) ที่ระดับความเชื่อมั่นตางๆ เพื่อหามูลคา
ความเสี่ยง (VaR) ดังนั้น Value at Risk หรือ VaR จึงเปน
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Value-at-Risk

BIS requires as 
qualitative 
standards:time 
horizon be 10 
days and 
confidence level 
be 99%.

What is VaR?

รูปที่ 1 และ 2 อธิบายความหมายของมูลคาความเสี่ยง (VaR) โดยใชนัยสําคัญทางสถิติ 

6

What is VaR?

VaR summarizes the worst loss over a target horizon with a given level of confidence
e.g. Max loss of 1-day holding period at 99% confidence level.



 

คาที่บอกถึงมูลคาความเสี่ยงดานตลาดหรือผลขาดทุน
สูงสุดของพอรตการลงทุนภายใตการถือครองในชวง
ระยะเวลา (Time Horizon) และระดับความเชื่อมั่น (Con-
fidence Level) ที่กําหนด โดยที่คาดังกลาวเปนคาที่คาดถึง
โอกาสจะขาดทุนในอนาคต ซึ่งในความเปนจริงอาจจะ
ขาดทุนมากกวาหรือนอยกวาก็ได และคา VaR ที่ไดจะมาก
นอยตางกันขึ้นกับระยะเวลาที่คาดหวังขางหนา  และ
โอกาสที่กําหนดวาจะมากนอยเพียงใด ดังรูปที่ 1 และ 2 
 
การหามูลคาพอรตการลงทุน (Portfolio Valuation) 

จากที่กลาวไวในเบื้องตนวาขั้นตอนสําคัญของการวัด
มูลคาความเสี่ยง (VaR) คือ ตองทราบมูลคาของพอรตการ
ลงทุนที่ตองการวัดคา VaR เสียกอน เพื่อที่จะนําไปหาผล
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยงตอไป 

ดังนั้น ในสวนนี้จะกลาวถึงวิธีการหามูลคาพอรตตราสาร
หนี้โดยเริ่มต้ังแตพ้ืนฐานการคํานวณราคาตราสารหนี้ การ
หาอัตราผลตอบแทน จนถึงการประมาณคาเดลตา (∆) 
และแกมมา (γ) จากสมการราคาตราสารหนี้เพื่อหาการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของพอรตการลงทุนในที่สุด  

4.1 การหาราคาตราสารหนี้ (Bond Pricing) ตราสาร
หนี้สวนใหญเปนตราสารทางการเงินที่สามารถคาดการณ
กระแสเงินในอนาคต (Future Cash Flow)ได จึงถูกเรียกวา 
Fixed-Income Securities การกําหนดมูลคาหรือการหา
ราคาตราสารหนี้ก็เกิดจากการคิดลดกระแสเงินในอนาคต
ดวยอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการ (Discounted or 
Required Yield) เพื่อหามูลคาปจจุบัน (Present Value) ดัง
สมการที่ 1 
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โดย P = ราคาตราสารหนี้  
 C = ดอกเบี้ยหนาตั๋ว (Coupon Rate) 
 M = มูลคาที่ตราไว (Par Value) หรือราคาไถถอน 
 Y = อัตราผลตอบแทนที่ตองการตองวด (Required or Discounted Yield) 
 t = ระยะเวลาที่ไดรับดอกเบี้ย  

 
ตัวอยาง หุนกูบริษัท ก อายุ 2 ป ออก ณ วันที่ 30 พ.ย. 

47 หมดอายุวันที่ 30 พ.ย. 49 ราคาหนาตั๋วเทากับ 1,000 
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง 
ทุกวันที่ 30 พ.ย. และ 30 พ.ค. ของทุกป ราคาหุนกู ณ วันที่ 
30 พ.ย. 47 จะเปนเทาไรหากกําหนดอัตราคิดลด (Discount 
Rate) เทากับรอยละ 2 ตอป  

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาจากวันที่ 30 พ.ย. 47 จนถึง
วันหมดอายุผูลงทุนจะไดรับกระแสเงินทั้งสิ้น 4 งวดโดยที่
ดอกเบี้ยตองวดเทากับ 3%/2 x 1,000 เทากับ 15 บาท และ
ไดรับเงินตนคืนในงวดสุดทายเทากับ 1,000 บาท ดังรูป

 
 
 
 
 30 พ.ย.48 30 พ.ค.49 

15 15 15 

15 + 1,000 

30 พ.ย.49 30 พ.ค.48 
30 พ.ย.47 



 

จากกระแสเงินขางตนเราสามารถคิดลดกระแสเงินเพื่อหาราคาตราสารหนี้โดยใชอัตราคิดลดเทากับรอยละ 1 ตองวด 
(2%/2) เทากับ 

                              =     1,019.51 บาท 
 

จากตัวอยางขางตนเปนการคํานวณราคาตราสารหนี้
ขั้นพื้นฐานที่นักลงทุนทุกคนควรเขาใจเพื่อนํามาประยุกต  
ใชกับการประเมินมูลคาพอรตการลงทุนและนําไปคํานวณ
มูลคาความเสี่ยงดานตลาด (VaR) ของพอรตตราสารหนี้
ตอไป  

4.2  การหาผลตอบแทนจากการลงทุน (Measuring 
Asset Returns)  

การหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย
สามารถทําไดหลายวิธี เริ่มตั้งแตวิธีที่งายที่สุดโดยการ
คํานวณหาผลตางของราคาหลักทรัพยในแตละชวงการ
ลงทุน (Additive Approach) แลวนํามาเปรียบเทียบกับราคา
เริ่มตนหรือราคาของชวงเวลากอนหนาเพื่อหาอัตรา

ผลตอบแทน (Arithmetic or Discrete Rate of Return) 
จนถึงการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนอยางตอเนื่องใน  
รูปของ Logarithm (Geometric Rate of Return or Multi-
plicative Approach) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

4.2.1 Arithmetic or Discrete Rate of Return 
เปนการหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ

พ้ืนฐานโดยการหาผลตางของราคาหลักทรัพยลาสุดกับ
ราคาหลักทรัพย ณ วันที่ตองการเปรียบเทียบซึ่งอาจเปน 
วันกอนหนาหรือชวงเวลากอนหนา กระบวนการหาผล      
ตางของราคาดังกลาวเรียกวา Additive Approach เชน จาก
ตัวอยางดานบน หากสมมติใหหุนกูบริษัท ก มีราคาดังนี้ 

  

วันที่ ราคาตอหนวยของหุนกูบริษัท ก 
20 ก.ย. 50 1,010 บาท 
21 ก.ย. 50 1,015 บาท 
22 ก.ย. 50 1,030 บาท 

 
การหาผลตางของราคา (Additive Approach) ทําไดดังนี้  
ผลตางราคาหุนกู ก ระหวางวันที่ 22 –21 ก.ย. 50 คือ 1,030 – 1,015 = 15 บาท  
ผลตางราคาหุนกู ก ระหวางวันที่ 21 –20 ก.ย. 50 คือ 1,015 – 1,010 = 5 บาท  
 
จะเห็นวามูลคา 15 และ 5 บาทเปนมูลคาสวนตาง

ระหวางราคาหลักทรัพย 2 ชวงเวลาซึ่งเปนจํานวนเงินที่ยัง
ไมไดแปลงเปนอัตราผลตอบแทน (Returns) การหา
ผลตอบแทนดวยวิธี Arithmetic Rate of Return จึงเปนการ

นําผลตางของราคามาเปรียบเทียบกับราคาซื้อหรือมูลคา
ของวันกอนหนาเพื่อหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ 
ดังสมการที่ 2  

                  
                                                                                                           (2) 
  

 โดย Pt = ราคาหลักทรัพย ณ วันที่ t 
  Pt-1 = ราคาหลักทรัพย ณ วันที่ t -1  
  Dt = จํานวนเงินที่เขามาในระหวางงวดซึ่งอาจเปนเงินปนผลหรือดอกเบี้ย (Interim Payment) 
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ดังนั้น จากตัวอยางเดิมเราสามารถหาอัตราผล 
ตอบแทนแบบ Arithmetic Rate of Return ไดโดยอัตรา
ผลตอบแทนของวันที่ 22 ก.ย. 50 เทากับ (1,030 – 1,015) / 
1,015 เทากับรอยละ 1.48 และอัตราผลตอบแทนของวันที่ 
21 ก.ย. 50 เทากับ (1,015 – 1,010) / 1,010 เทากับรอยละ 
0.50 ตามลําดับ 

4.2.2 Geometric Rate of Return or Multipli-
cative Approach 

เปนการหาอัตราผลตอบแทนแบบตอเนื่อง โดย
การนําสมการล็อคการิทึ่ม (Logarithm) มาใชในการหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ดังสมการที่ 3 

 
 
                                                                                                 (3) 
 
 

และจากตัวอยางเดิมเราสามารถหาอัตราผลตอบ 
แทนดวยวิธี Geometric Rate of Return ดังนี้ 

อัตราผลตอบแทนของวันที่ 22 ก.ย. 50 เทากับ 
ln(1,030 / 1,015) เทากับรอยละ 1.47 และอัตราผลตอบแทน
ของวันที่ 21 ก.ย. 50 เทากับ ln(1,015 / 1,010) เทากับรอยละ 
0.49 

จะเห็นวาการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของ
ทั้ง 2 วิธีจะใหคาที่ไมเทากันโดยยังคงมีความแตกตางกัน
อันเนื่องจากวิธีคํานวณ อยางไรก็ตามการคํานวณมูลคา
ความเสี่ยง VaR มักใชการหาอัตราผลตอบแทนที่คํานวณ
แบบ Geometric or Multiplicative Approach เพราะ
สามารถอธิบายความหมายทางคณิตศาสตรไดดีกวา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการประยุกตใชเพื่อหาคาการกระจาย
ตัวของผลกําไรขาดทุนของพอรตการลงทุน (Portfolio 
Profit and Loss Distribution) ดูรูปที่ 1 ประกอบ เนื่องจาก
เมื่อการกระจายตัวดานขาดทุนมีคาเขาใกล-∞ไปทางซาย
มือการอธิบายดวยวิธี Arithmetic Rate of Return อาจไมมี
ความหมายไดเชน  

rt = (Pt – Pt-1)/Pt-1  เขาใกล  -∞  เมื่อจัดรูปใหมจะ
ได (Pt/Pt-1) -1  เขาใกล -∞  อาจหมายถึง Pt< 0 ซึ่งไม
สามารถอธิบายความหมายได เนื่องจากเมื่อราคาหลัก 
ทรัพยลดลงถึงที่สุด หรือกรณีผิดนัดชําระคืนดอกเบี้ยและ/
หรือเงินตน (Default) ก็ตามในทางการคํานวณก็จะมีคา
เทากับ 0  

 
 
 

4.3 การประมาณกําไรขาดทุนจากการหาคาเดลตา
และแกมมา (Delta and Gamma Approximation) 

ขั้นตอนสําคัญสําหรับการคํานวณมูลคาความเสี่ยง 
(VaR) ไมวาจะเปนหลักทรัพยประเภทใดก็คือ ตองหาการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาหลักทรัพยหรือพอรตการลงทุนให
ไดเพื่อหาการกระจายตัวของผลกําไรขาดทุนจากการลงทุน
แลวจึงคํานวณหามูลคาความเสี่ยง VaR ที่ระดับความ
เช่ือมั่นตางๆ สําหรับพอรตการลงทุนในตราสารหนี้เราจะ
ประมาณผลกําไรขาดทุนของพอรตการลงทุนผานคาเดลตา 
หรือ DVO1 (Dollar Value per 1 Basis Point Change) หรือ 
PVBP (Present Value of 1 basis point) เพราะในทาง
ปฏิบัติการประมาณคาผลกําไรขาดทุนของพอรตการลงทุน 
ไมสามารถหาจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี้ทีละ
รายการเพื่อหาคาความเปลี่ยนแปลงหรือคาเดลตา (∆) 
ตามที่กลาวไปในวิธี Additive Approach แลวคํานวณ
ยอนหลังเปนจํานวนครั้งละ 250 วันทําการซึ่งเปนมาตร-
ฐานการคํานวณ VaR ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยได เพราะวิธีดังกลาวนอกจากจะเสียเวลามากแลวยัง
อาจมีความคลาดเคลื่อนสูงและจําเปนตองอาศัยฐานขอมูล
ขนาดใหญที่มีระยะเวลาเพียงพอ 

การประมาณคาผลกําไรขาดทุนของพอรตตราสาร-
หนี้จึงประมาณผานคาเดลตา หรือ DVO1 ของสถานะ 
(Position) ที่นักลงทุนหรือสถาบันการเงินถือครองโดยผาน 
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การแปลงกระแสเงิน (Cash Flow Mapping) เพื่อใหอยูบน 
ThaiBMA Zero-Coupon Yield Curve ในแตละชวงอายุ 
(Bucket) กอนที่จะลงในรายละเอียดเพิ่มเติมเรามาทําความ

รูจักกับคาเดลตา (∆) และแกมมา (γ) จากสมการราคาตรา
สารหนี้กันเสียกอน จากสมการที่ 1 
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เมื่อ Differentiate Price (P) เทียบกับ Yield (Y) 

เพื่อหาคาอนุพันธอันดับที่ 1 (First Derivative) จะไดคา
เดลตา (∆) หรือคา Modified Duration คาเดลตาดังกลาวก็

คือ คา DVO1 ที่กลาวถึงนั่นเอง ซึ่งคาดังกลาวเปนคาที่บอก
ถึงความออนไหวของราคาเมื่ออัตราผลตอบแทนเปลี่ยน 
แปลงไป 1 หนวยหรือ 1 Basis Point ดังสมการที่ 4 

                                                                                                          
      

tY
cfP

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=

100
1

 

 
   

⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞+

−×
=

+1

100
1100

)(
tY

tcf
dY
dP  

 
  

⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
+

−×
×=

+1

000,10
1000,10

)(
100

1
t

Y

tcf
dY
dP                                                    (4) 

 
และในการประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่ง
หากตัวแปรอีกตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันและไมทราบความสัมพันธที่
แนนอนหรือมีความสัมพันธที่ซับซอน ก็อาจนําวิธีการที่
เรียกวา Taylor’s Series Expansion มาประมาณคาได 

รวมถึงสามารถนํามาประยุกตใชกับสมการราคาตราสาร
หนี้ไดโดยหากตองการทราบการเปลี่ยนแปลงของราคาตรา
สารหนี้ เทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ เปลี่ยนแปลงไป       
ดังสมการที่ 5 

 

      dP = (∂P/∂Y)dy + ½((∂ 2P/∂Y 2)(dy)2 + error                                                  (5) 
  
โดย dP และ dy คือ การเปลี่ยนแปลงในปริมาณเล็ก 

นอยของราคาและผลตอบแทนของตราสารหนี้ เมื่อหาร
สมการทั้งสองขางดวย P เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของราคา
ในรูปของรอยละดังสมการที่ 6  
 

 
 



 

 
           dP/P = (∂P/∂Y)1/P  dy + ½((∂ 2P/∂Y 2)1/P  (dy)2 + 1/P(error)               (6) 
 
 
 

 
 

จากสมการที่ 6 พจนแรก คือ อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของราคาเมื่อผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย หรือ
เรียกวา คาเดลตา (Delta) ซึ่งเปนการหาคาอนุพันธอันดับ  
ที่ 1 (First Derivative) และในวงการตราสารหนี้จะรูจักใน
ช่ือของ Modified Duration นั่นเอง ในขณะเดียวกันพจน  
ที่ 2 คือ อนุพันธอันดับที่ 2 (Second Derivative) เพื่อหาการ
เปลี่ยนแปลงของคาเดลตาเมื่อตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน
เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย หรือเรียกวา คาแกมมา (Gamma) 
สําหรับสมการราคาตราสารหนี้คาแกมมา ก็คือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของความชันของกราฟระหวางราคาและอัตรา
ผลตอบแทนซึ่งเปนตัววัดคาความโคงของเสนกราฟ หรือ
คา Convexity นั่นเอง 

เนื่องจากการประมาณคาแกมมา (γ) มีความซับซอนใช
เวลาในการคํานวณสูงรวมถึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาไมมากนักการคํานวณมูลคาความเสี่ยง (VaR) ของตรา-
สารหนี้จึงใชคาเดลตา (∆) หรือ DVO1 จากกระแสเงิน
สังเคราะหของพอรตการลงทุนหลังการแปลงกระแสเงิน 
ของตราสารหนี้ทุกรายการใหอยูบนจุดเวลา (Vertex) ของ 
ThaiBMA Zero-Coupon Yield Curve เพื่อนํามาคํานวณหา
มูลคาการเปลี่ยนแปลงของพอรตการลงทุนหรือการหาผล
กําไรขาดทุนในแตละวันของสถานะ (Position) ที่คํานวณ
นั่นเอง 

การคํานวณมูลคาความเสี่ยงของตราสารหนี้แบบ
รายตัวและแบบพอรตลงทุนดวยวิธี Parametric 
Method 

โดยทั่วไปวิธีการคํานวณมูลคาความเสี่ยง VaR ตาม 
Basel Accord และที่นิยมในกลุมสถาบันการเงินมีอยู 3 วิธี
ประกอบดวย Parametric Method, Historical Simulation 
Method และ Monte Carlo Simulation Method รวมถึงการ
ทดสอบคุณภาพของตัวแบบจําลอง (Back Test) และการ
ทดสอบคุณภาพของตัวแบบจําลองภายใตภาวะวิกฤต 
(Stress Test) แตเนื่องจากเนื้อที่ของบทความมีจํากัดจึงขอ
กลาวถึงวิธี Parametric Method  

Parametric Method 
เปนวิธีคํานวณมูลคาความเสี่ยง (VaR) ที่ ต้ังอยูบน   

ขอสมมติที่วาอัตราผลตอบแทนมีการกระจายตัวทางสถิติ
แบบปกติ (Normal Distribution) ในบางครั้งอาจเรียกช่ือ 
วิธีนี้วา Delta-Normal หรือ Variance-Covariance Method 
ก็ได ความเสี่ยงของพอรตการลงทุนสามารถวัดไดจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ σ หรือ 
Volatility) สามารถคํานวณไดดังสมการที่ 7 และ 8 

 
  Individual VaR = Zα*σ*v0                                                       (7) 
 
  Portfolio VaR = Zα* [variance (∆Vp]1/2  Vo                          (8) 
  

จากสมการที่ 7 จะพบวาสูตรการคํานวณ VaR มี 3 องคประกอบ คือ  
1. มูลคาหลักทรัพย (Value) 
2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: σ) ที่บอกคาความเสี่ยง 
3. คาทางสถิติแบบการกระจายตัวปกติที่ระดับความเชื่อมั่น α  

Delta Gamma 



 

การคํานวณดวยวิธี Parametric เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็ว 
เขาใจงาย และมักถูกยกเปนตัวอยางในการคํานวณ VaR 
โดยเริ่มที่ตราสารหนี้ตัวเดียว เชน คํานวณมูลคาความเสี่ยง
ของหุนกูบริษัท ก จํานวน 100,000 หนวยที่ราคาตลาด
หนวยละ 1,020 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.5% 

ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และถาเราสมมติใหอัตรา
ผลตอบแทนของหุนกู ก มีการกระจายตัวแบบปกติ ดังนั้น
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คา Zα เทากับ –1.65 ซึ่งเรา
สามารถหามูลคาความเสี่ยง VaR ไดดังนี้ 

 
                                  VaR = -1.65 x 0.015 x (1,020x100,000) 
                                  VaR = - 2,524,500 บาท 
 

จากการคํานวณมูลคาความเสี่ยง VaR เทากับ 
2,524,500 บาท คิดเปนรอยละ 2.475 ของมูลคารวมของ
หุนกู ก หรือสามารถกลาวไดวาโดยเฉลี่ยแลว 95 วันใน 
100 วันผลขาดทุนสูงสุดจะไมเกินวงเงิน 2,524,500 บาท  

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการคํานวณ VaR ไมได
งายเหมือนตัวอยางที่กําหนดเนื่องจากพอรตการลงทุน

ประกอบดวยหลักทรัพยมากกวา1 ตัว ทั้งหลักทรัพยประ 
เภทเดียวกันและตางประเภท ทําใหการคํานวณ VaR มี
ความซับซอนมากขึ้นอันเนื่องมาจากความสัมพันธระหวาง
คาความแปรปรวน (variance หรือ σ2) และความแปรปรวน
รวม (Covariance: σab) ของหลักทรัพยดังสมการที่ 9 

 
 

  σ2
p    =     w2aσ2a + w2bσ2b + 2wawbσab                (9) 

 
         โดย        σ2

p      =      ความแปรปรวนของพอรตการลงทุนที่ประกอบดวยหลักทรัพย a และ b 
  σ2a , σ2b   =      วามแปรปรวนของหลักทรัพย a และ b 

      σab        =      ความแปรปรวนรวมของหลักทรัพย a และ b 
                  wa, wb  =       สัดสวนของหลักทรัพย a และ bในพอรตการลงทุน 
 

 
โดยที่คุณสมบัติของความแปรปรวนรวม (Covariance) 

ระหวางหลักทรัพยกลับเปนขอดีอยางหนึ่งของการบริหาร
พอรตการลงทุน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการกระจายความ
เสี่ยง (Diversification) ใหกับพอรตการลงทุน อันเกิดจาก
ความสัมพันธของราคาหลักทรัพยมีการถัวเฉลี่ยในทิศทาง
และระดับที่แตกตางกันไป เชน หลักทรัพยบางตัวมีราคา
ลดลง ในขณะที่บางตัวมีราคาเพิ่มขึ้นตามคาสหสัมพันธ 
(Correlation) ของหลักทรัพยแตละคู  การที่หลักทรัพย      
ในพอรตการลงทุนมีความเคลื่อนไหวในลักษณะดังกลาว

กลับกลายเปนผลดีตอพอรตการลงทุนเพราะเทากับวา
หลักทรัพยแตละตัวมีคุณสมบัติของ Automatic Hedging  
อยูนั่นเอง 

ดังนั้น การคํานวณ VaR ของพอรตการลงทุนที่มีหลัก 
ทรัพยมากกวา 1 ตัว จึงตองมีพจนของคาความแปรปรวน 
(Variance) และคาความแปรปรวนรวม (Covariance) มา 
รวมในการคํานวณและนําเทคนิคทางคณิตศาสตรมาชวย 
จัดรูปสมการใหอยูในรูปเมตริกซ (Matrix) เพื่อใหสะดวก
ในการคํานวณดังสมการที่ 10 

 
 
 



 

     DDZVaR T Ω= α                                        (10) 
 
            โดยที่ Zα  =     คาสถิติของการกระจายตัวแบบปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่น α  
  DT   =     Transpose Matrix of DVO1ของตราสารหนี้ในพอรตการลงทุน 
  Ω =   Variance-Covariance Matrix ของ ThaiBMA Zero-Coupon Yield Changes 

  D =      Column Vector ของ DVO1 ของตราสารหนี้ในพอรตการลงทุน 
 

ตัวอยาง การคํานวณมูลคาความเสี่ยง VaR ของพอรต
การลงทุนที่ประกอบดวยตราสารหนี้ 3 ตัวๆ ละ 1,000 
หนวยและสมมติกระแสเงินหลังการแปลง (Cash Flow 

Mapping) โดยอางอิงกับเสนอัตราผลตอบแทนแบบไมจาย
ดอกเบี้ยระหวางงวดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย     
ณ วันที่ 17 ก.ย. 47 มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

 
 Coupon Par Unit 1 Yr 2 Yrs 3 Yrs 
ThaiBMA Zero Yield - - - 1.84 2.27 2.81 
Bond A (3 Yrs.) 2% 1,000 1,000 20,000 20,000 1,020,000 
Bond B (2 Yrs.) 4% 1,000 1,000 40,000 1,040,000 - 
Bond C (3 Yrs.) 6% 1,000 1,000 60,000 60,000 1,060,000 
Portfolio PV - - - 120,000 1,120,000 2,080,000 
Synthetic CF - - -      122,208.00    1,171,425.12   2,260,317.32 
DVO1 - - -             - 11.78             - 219.03            - 606.94  

 
ตารางที่ 1 การหาคา DVO1 ของพอรตการลงทุนในตราสารหนี้ 3 ตัวโดยใช ThaiBMA Zero-Coupon Yield Curve ณ วันที่ 

17 ก.ย. 47 ซึ่งไดมาจากการคํานวณตามสมการที่ 4  
 

จากตารางที่ 1 เปนการคํานวณหาคา DVO1 ของตรา
สารหนี้ 3 รายการในพอรตการลงทุนที่สมมติขึ้นโดยเทียบ
กับเสนอัตราผลตอบแทนแบบไมจายดอกเบี้ยระหวางงวด
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Zero-Cou-
pon Yield Curve) ณ วันที่ 17 ก.ย. 2547 เมื่อเราทราบคา 
DVO1 ซึ่งบอกถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของ
พอรตการลงทุนในแตละชวงอายุเมื่อเทียบกับการเปลี่ยน 
แปลงของอัตราผลตอบแทนบน ThaiBMA Zero-Coupon 
Yield Curve แลว ก็เทากับวาเราสามารถหาผลกําไรขาดทุน
ของพอรตการลงทุนยอนหลังตามการเปลี่ยนแปลงของเสน

อัตราผลตอบแทนในแตละวันไดนั่นเอง และตามมาตรฐาน
ของธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหสถาบันการเงิน
ตองคํานวณ VaR ยอนหลังอยางนอย 250 วันทําการ ดังนั้น 
คา Ω หรือ Variance-Covariance Matrix ของ ThaiBMA 
Zero-Coupon Yield Curve ในสมการที่ 10 จึงควรมีขอมูล
อยางนอย 250 วันทําการดวยเชนกัน และจากการคํานวณ   
หา Ω โดยใชขอมูลของ Zero-Coupon Yield ยอนหลัง 250 
วันทําการนับตั้งแตวันที่ 17 ก.ย. 2547 เราจะได Variance-
Covariance Matrix ของ ThaiBMA Zero-Coupon Yield 
Curve ชวงอายุ 1-3 ป ดังตารางที่ 2 

 
 
 

 



 

 Zero-Coupon Yield 1Yr 2Yrs 3Yrs 
 1Yr 2.701099 2.453479 2.854621 
Ω = 2Yrs 2.453479 2.688229 2.984566 
 3Yrs 2.854621 2.984566        6.29368 

ตารางที่ 2 Variance-Covariance Matrix ของ ThaiBMA Zero-Coupon Yield Curve ชวงอายุ 1-3 ป ต้ังแต 15 ก.ย. 46 – 17 ก.ย. 47 
 

เมื่อเราทราบคา DVO1 และ Ω แลวทําการคํานวณหามูลคาความเสี่ยง VaR ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% ดังสมการที่ 11  
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โดยการแทนคา DVO1 จากตารางที่ 1 และ Ω จาก

ตารางที่ 2 ลงในสมการที่ 11 เพื่อคํานวณมูลคาความเสี่ยง 
VaR ณ ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ที่ 99% 
ระยะเวลาการถือครอง 10 วันทําการ ณ วันที่ 17 ก.ย. 47  
ไดผลลัพธออกมาเทากับ 30,659.36 บาท (ไดจากการ      
ทํา scale up ของคา VaR 1 วันโดยการคูณ 10 ) ซึ่ง
ประมาณรอยละ 1 ของมูลคารวมของพอรตการลงทุน
เทากับ 3,057,666.78 บาท ซึ่งสามารถอธิบายไดวาภายใต
สภาวะตลาดปกติใน 100 วันจะมี 99 วันที่มูลคาผลขาดทุน
สู งสุดของพอรตการลงทุนดั งกล าวจะมีค าไม เกิน 
30,659.36 บาท นั่นเอง 

 
ความเขาใจกอนการนํามูลคาความเสี่ยง VaR ไป
ประยุกตใชและระดับท่ีเหมาะสมของมูลคา VaR 

การวัดมูลคาความเสี่ยงดานตลาด(Market VaR) จัดได
วาเปนแนวคิดเรื่องการวัดและการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงินสมัยใหมและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จน
อาจกลาวไดวา VaR ถือเปนหนึ่งในมาตรฐานดานการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงินสําหรับสถาบันการเงินและ
องคกรธุรกิจช้ันนําทั่วโลกในปจจุบัน อยางไรก็ตามจาก
การที่ VaR เกิดขึ้นจากการผสมผสานองคความรูทั้งดาน
คณิตศาสตร สถิติ การเงินและเศรษฐศาสตรเขาดวยกัน 
เพื่อวัดและประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต การคํานวณจึงตองอาศัยสมมติฐานและขอ
สมมติทางสถิติบางประการ ดังนั้นผูที่จะนํามูลคา VaR ไป
ใชจึงควรตองมีความรูความเขาใจและทราบขอจํากัดของ
การใชงานเสียกอน ซึ่งสามารถสรุปไดพอสังเขปดังนี้ 

1.  หลักทรัพยที่นํามาคํานวณหาความเสี่ยงดานตลาด 
(Market VaR) ควรเปนหลักทรัพยที่มีสภาพคลองและถือ
ครอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการซื้อขาย (Trading Book) 
มิใชเพื่อการลงทุนระยะยาวหรือเพื่อการกูยืม (Investment 
or Banking Loan Book)  

2.  การวัดมูลคาความเสี่ยง (VaR) เปนการวัดความ
เสี่ยงภายใตภาวะตลาดปกติ (Normal Market Situation) 
มิไดมีเหตุการณใดที่ทําใหภาวะตลาดผันผวนอันสงผล
กระทบตอปจจัยเสี่ยงของการคํานวณหลักทรัพยประเภท
นั้นๆ ใหมีการเคลื่อนไหวผิดปกติไปจากเดิมอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งการคํานวณเพื่อรองรับภาวะตลาดผันผวน
หรือภายใตสมมติฐานที่ตางไปจากเดิมสามารถทําไดโดย
ใชวิธีการคํานวณและเทคนิคแบบอื่น (Advanced VaR) 

3.  มูลคาความเสี่ยง (VaR) เปนการคํานวณเพื่อตอบ
คําถามในอนาคตโดยอาศัยหลักการทางสถิติและคณิต-
ศาสตรภายใตสมมติฐานและระดับความเชื่อมั่นหนึ่งๆ จึง
เปนไปไดที่ความเสียหายจริงอาจแตกตางหรือเกินกวาที่
คํานวณได  



 

4.  ดังที่กลาวไปในเบื้องตนวาการวัดมูลคาความเสี่ยง 
(VaR) เปนไปภายใตภาวะตลาดปกติ ดังนั้น ในสถาน-
การณวิกฤตหรือผิดปกติไปจากเดิมอยางมาก มูลคาความ
เสี่ยงที่เกิดจากการคํานวณ (VaR) แบบเดิมจึงอาจไมสามารถ
ตอบคําถามไดอยางถูกตองและสอดคลองกับสถานการณ
ในขณะนั้น ซึ่งจําเปนตองใชการคํานวณในรูปแบบอื่น อาทิ
เชน Stress Test หรือเทคนิคการคํานวณขั้นสูง (Advanced 
VaR) มาประยุกตใช 
 
ระดับท่ีเหมาะสมของมูลคาความเสี่ยง VaR  

หลายครั้งที่เราอาจไดยินคําถามวามูลคาความเสี่ยง 
VaR ที่เหมาะสมควรอยูที่ใดหรือคา VaR ที่คํานวณไดสูง
เกินไปหรือตํ่าเกินไปหรือไม หรือจะทําอยางไรเพื่อให
คํานวณคา VaR ออกมาแลวมีคาต่ํากวาคูแขงในวงการเดียว 
กัน คําถามดังกลาวไมสามารถมีคําตอบสําเร็จรูปไดเพราะมี
ปจจัยตางๆ มากมายมากําหนด เริ่มตั้งแตประเภทของหลัก 
ทรัพยที่นํามาคํานวณ การคํานวณอยูบนพื้นฐานของการวัด
มูลคาความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ที่ถูกตองหรือไม 
ใชวิธีการใดในการคํานวณ ขอมูลมีความนาเชื่อถือขนาด
ไหน กระบวนการและเทคนิคที่คํานวณถูกตองตามหลักวิชา 
การหรือไม การคํานวณอยูบนสมมติฐานอยางไรและอื่นๆ 

การคํานวณที่ไดมูลคาความเสี่ยง (VaR) ที่นอยเกินไป 
อาจทําใหเกิดความประมาทในการบริหารความเสี่ยงและมี
โอกาสที่ผลขาดทุนสูงสุดเกินกวาคาที่คํานวณได เชน ผูที่
คํานวณมูลคาความเสี่ยงที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95   
จะไดคา VaR ที่ตํ่ากวาผูที่คํานวณ ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 99 แมวาจะเปนพอรตการลงทุนเดยีวกันก็ตาม 

ในทางกลับกัน หากมูลคาความเสี่ยง (VaR) ที่คํานวณ
ไดมีคามากเกินไป ก็อาจทําใหเรากันเงินสํารองมากเกิน
จําเปน และเปนการเสียโอกาสในการสรางผลต อบแทน
จากเงินกอนนั้น (Opportunity Cost) 
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