
บทท่ี 2 
แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   
 การศึกษาคร้ังนี้พิจารณามูลคาความเส่ียง (VaR) ดวยวิธีการ การจําลองโดยใช
ขอมูลในอดีต การคํานวนแบบเดลตา และ มอนติคารโล ของการลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีมีการจดั
กลุมหลักทรัพยการลงทุนในรูปแบบตางๆ ไดแก  

• กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Markowitz  

• กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีมีการลงทุนในทุกหุนเทาๆกนั 

• กลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีสุมข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบ  
โดยตอไปนี้จะเปนแนวคิดและทฤษฏีท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

 การใชเทคนิค Value at Risk (VaR) ในการวัดมูลคาความเส่ียง 
 มูลคาความเส่ียง Value at Risk (VaR) (บริษัท หลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโรเอเชีย 
จํากัด (มหาชน), 2542) เปนตัวเลขในการวัดความเส่ียงของการขาดทุนท่ีอาจเกดิข้ึนได ภายใตภาวะ
ตลาดปกติและภายในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงจะประเมินความเส่ียงโดยอาศัยความนาจะเปน
หรือระดับความเช่ือมันท่ีกําหนด การคํานวณหาคา VaR นั้นต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีวา อัตรา
ผลตอบแทนมีการแจกแจงเปนแบบปกติ (Normal Distribution) ซ่ึงถาหากอัตราผลตอบแทนมีการ
แจกแจงแบบปกติแลว ความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยการลงทุน (Portfolio) จะสามารถวัดไดจาก
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุมหลักทรัพยการลงทุนนั้น ดังนั้น มูลคาความ
เส่ียง (VaR) เปนตัวแปรสุม (Random Variable) และสามารถใชการแจกแจงปกติ ประเมิน
พฤติกรรมไดใกลเคียงความเปนจริง ถาหากการแจกแจงอัตราผลตอบแทน ไมใชการแจกแจงแบบ
ปกติ จะทําใหคาความแมนยาํท่ีไดกับตนทุนท่ีลงทุนไปจะไมคุมกนั ซ่ึงในปจจบัุนการบริหารความ
เส่ียงโดยใชเทคนิคมูลคาความเส่ียง (VaR) ไดรับความนยิมเปนอยางมากเน่ืองจาก สามารถสรุปคา
ความเส่ียงออกมาเปนตัวเลขเพียงตัวเดยีว ทําใหเขาใจไดงายและตรงประเด็น การวดัความเส่ียงของ
การขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนได มีสมมติฐานให การแจกแจงอัตราผลตอบแทนในการลงทุนเปนการ
แจกแจงแบบปกติ ซ่ึงในสถานการณการลงทุนจริง การแจกแจงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะ
ไมไดอยูในรูปแบบการแจกแจงปกติ โดยวิธีการที่ใชคํานวณไดแก 
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 6.1.1.1 วิธีการจําลองโดยใชขอมูลในอดีต (Historical Data Simulation) 
 วิธีนี้เปนวิธีการคํานวณหา VaR ท่ีงายท่ีสุด คือ การหาเปอรเซ็นตไทลท่ี i  ของ
ผลตอบแทนท่ีคํานวณไดจากขอมูลในอดีต โดยท่ี i  หมายถึงระดับความเช่ือม่ันท่ีตองการ ดังนั้น
ลําดับข้ันตอนในการคํานวณมีดังนี ้

1. นําขอมูลราคาในอดีตมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทน ในชวงระยะเวลาให
ครอบคลุม ในกรณีท่ีวนัหรือชวงเวลาใดมีการจายเงินปนผล ตองนําเอาเงินปนผลมาคํานวณดวย  

2. นําอัตราผลตอบแทนจากขอ1. มาจัดเรียงจากมากไปหานอย  
3. คํานวณหา %VaR จากตําแหนงเปอรเซ็นตไทลท่ี i ของอัตราท่ีเรียงไวตามขอ 2. 

ซ่ึงตําแหนงดังกลาวจะเปน %VaR ณ ระดบัความเช่ือม่ัน i  
4. คํานวณหามูลคา VaR เปนจํานวนเงินโดยนํา %VaR คูณกับมูลคาของกลุม

หลักทรัพยการลงทุน 
 
 6.1.1.2 วิธีเดลตา ใชการกระจายแบบปกติ (Delta Normal) หรือ เรียกอีกอยางหนึ่ง
วา   Variance-Covariance 
 วิธีนี้ต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีวา อัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงเปนแบบปกติ 
(Normal Distribution) ซ่ึงถาอัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงเปนแบบปกติแลว ความเส่ียงของกลุม
หลักทรัพยสามารถวัดไดจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-σ ) ดังนั้นลําดับข้ันตอน
ในการคํานวณมีดังนี ้

1. นําขอมูลราคาในอดีตมาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนในชวงระยะเวลาท่ีตองการ
ใหครอบคลุม ในกรณีท่ีวนัหรือชวงเวลาใดมีการจายเงินปนผล ตองนําเงินปนผลมาคํานวณดวย  

2. คํานวณหาคาเฉล่ีย )(μ  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )(σ ของอัตราผลตอบแทน
จากขอมูลจากขอ1 

3. คํานวณหา %VaR จากสูตร  
%Var = σμ *cZ−  

โดยท่ี  cZ  คือ คาStandard Score ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ีกําหนด 
 μ  คือ คาเฉล่ียของอัตราผลตอบแทน 
 σ  คือ Standard Deviation ของอัตราผลตอบแทน 
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4. คํานวณหามูลคาความเส่ียง VaR เปนจํานวณเงินโดยนาํ %VaR คูณกับมูลคา
กลุมหลักทรัพย 
 
 6.1.1.3 วิธีการจําลองแบบ มอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) 
 วิธีแบบ Monte Carlo จะคํานวณหาคา VaR โดยอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอร จําลอง
อัตราผลตอบแทนข้ึนมาจากขอสมมติเกี่ยวกับกระบวนการสรางผลตอบแทน (Return Generating 
Process) เชน แบบ Random Walk จะสรางอัตราผลตอบแทนท่ีเกดิจากการสุมท่ีมีการกระจายแบบ
ปกติ (Normal Distribution) ดังนั้นลําดับข้ันตอนในการคํานวณมีดังนี ้

1. กําหนดเคร่ืองคอมพิวเตอรจาํลองกระบวนการสรางผลตอบแทน โดยใชโป
รแกมคอมพิวเตอร เชน โปรแกม Crystal Ball เพื่อสรางกลุมตัวเลขสุม  

2. ใหเคร่ืองคอมพิวเตอรสรางอัตราผลตอบแทนแบบสุมข้ึนมาหลายๆตัว (ปกติจะ
สรางข้ึนมากกวา 10,000 ตัว) โดยใชคา พารามิเตอร ท่ีสอดคลองกลับลักษณะการกระจายของขอมูล
ท่ีคาดวานาจะเปน ยกตัวอยางของคาพารามิเตอร เชน อัตราผลตอบแทน และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. นําอัตราผลตอบแทนจากขอ2 มาจัดเรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย 
(เหมือนกับวิธี Historical Simulation) และเลือกเอาตําแหนงเปอรเซ็นตไทลท่ี i  ท่ีตองการออกมา
เปนคา %VaR ณ ระดับความม่ันใจ i % 

4. คํานวณมูลคาความเส่ียง VaR เปนจํานวนเงิน โดยการนาํ %VaR คูณกับมูลคา
กลุมหลักทรัพย 
 
 การวัดความสามารถของการวัดมูลคาความเส่ียง 
  ในการวัดความเส่ียงโดยการทดสอบยอน (Back-Testing)(บริษัท หลักทรัพย เอบี
เอ็น แอมโรเอเชีย จํากดั (มหาชน), 2542) 
 การทดสอบยอน (Back-Testing) เปนการนําเอามูลคาความเส่ียง (VaR) ท่ีเราวัดได
เปรียบเทียบกบัคาของการลงทุนท่ีเกิดการขาดทุนข้ึนจริงในอนาคต โดยเปรียบเทียบโอกาศท่ีจะเกิด
การขาดทุนท่ีมีมูลคาสูงกวามูลคาความเส่ียงท่ีคํานวณได ณ ระดับความเช่ือม่ันตางๆ ซ่ึงวิธีการวัด
มูลคาความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตองมีโอกาศท่ีจะเกิดการขาดทุนท่ีมีมูลคาสูงกวามูลคาความเส่ียงท่ี
คํานวณได ณ ระดับความเช่ือม่ันตางๆ ใกลเคียงกับระดับความเช่ือม่ันตางๆ ท่ีใชในการวัดมูลคา
ความเส่ียง (VaR) 
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 การใชสถิติเพือ่ตรวจสอบคุณภาพ (Kupiec, 1995) ไดต้ังขอสังเกตุวา เม่ือผู
วิเคราะหกําหนดคาความเช่ือม่ัน สําหรับการคํานวณมูลคาความเส่ียง ใหอยูในระดบัรอยละ 1- α  
แลว ผูวเิคราะหจะสามารถคํานวณความนาจะเปนท่ีการแจกแจงจํานวนนับจะพบวามีจํานวนวนั n ท่ี
ผลการขาดทุนเกิดข้ึนจริง จะมีขนาดเกินกวามูลคาความเส่ียงจากจํานวนวันท้ังหมด N วันได จาก
ฟงกช่ันการแจกแจงแบบไบโนเมียล ซ่ึงคํานวนไดจาก  
 Pb(n N ) = (1-α ) nN− nα  
โดยท่ี Pb(n N ) เปนระดับความนาจะเปนท่ีการแจกแจงนบัจะพบวาจํานวนท่ีผลขาดทุนจริงจะมี
ขนาดเกนิกวามูลคาความเส่ียงท่ีจํานวน n วัน จากจํานวนวันท่ีใชตรวจสอบท้ังหมด N วัน ภายใต
สมมติฐานวา ตัวแบบจําลองท่ีใชเปนตัวแบบจําลองท่ีถูกตอง และ ผูวิเคราะหกาํหนดระดับความ
เช่ือม่ัน 1-α  
 (Kupiec, 1995) ไดใชขอความจริงเกีย่วกบัพฤติกรรมความนาจะเปนตามสมการท่ี
ไดกลาวขางตน นํามาพัฒนาเปน คาสถิติอัตราสวนของความนาจะเปน (likelihood ratio) หรือ
คาสถิติ LR เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตัวแบบจําลองท่ีสนใจจะสามารถครอบคลุมขนาดของผล
ขาดทุนเทากับระดับ 1-α   พอดี โดยคํานวณไดดังสมการ 

 LR = -2 ln {(1-α ) nN− nα } + 2 ln {(1-
N
n ) nN− (

N
n ) n } 

และถาตัวแบบจําลองสามารถใหมูลคาความเส่ียงท่ีครอบคลุมขนาดของผลขาดทุนไดเปนจํานวน
มากคร้ังตรงกับระดับความเช่ือม่ัน 1- α  จริงแลว คาสถิติ LR ท่ีคํานวณไดจะตองมีคุณสมบัติ
เชนเดยีวกับตัวแปรสุมแบบไคสแควรซ่ึงมีองศาความเปนอิสระ (degree of freedom) เทากับ 1 
 ผูวิเคราะหสามารถใชคาสถิติ LR ของ Kupiec ไปทดสอบคุณภาพของตวั
แบบจําลองได ณ ระดับความเช่ือม่ัน 1- β  ตามท่ีผูวิเคราะหประสงค ท้ังนี้ใหผูวิเคราะหสังเกตุ

สมการการคํานวณคา LRวา ถาการแจกแจงจํานวนนับท่ีเกิดข้ึนจริง ใหคา 
N
n  มีคาแตกตางไปจาก

คา α  ซ่ึงคาดหวงัจากตัวแบบจาํลองท่ีมีคุณภาพดีคาสถิติ LR จะมีขนาดใหญข้ึนๆ ถาผูวิเคราะห
กําหนดใหระดับความเช่ือม่ันของการทดสอบเทากับรอยละ 95 ถึง 99 แลว ผูวิเคราะหจะปฎิเสธสม
มติฐานท่ีวาแบบจําลองนั้นเปนตัวแบบจําลองท่ีมีคุณภาพดี เม่ือคาสถิติ LR ท่ีคํานวณไดมีคามากกวา 
3.84 และ 6.63 ตามลําดับ   
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 ทฤษฎีของพอรตการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Portfolios) 
 Efficient Portfolios หมายถึง การจัดสรรการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด 
สําหรับขนาดความเส่ียงท่ีกาํหนด หรือ กลาวอีกดานหนึ่ง การจัดสรรกลุมหลักทรัพยการลงทุนท่ีให
ความเส่ียงตํ่าสุดสําหรับผลตอบแทนท่ีกําหนด โดยทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสรรการลงทุนอาศัย
แนวคิดของ Markowitz ซ่ึงนําเสนอวิธีการคํานวณอัตรผลตอบแทนท่ีคาดหวังของกลุมหลักทรัพย
การลงทุนและดัชนีวดัความเส่ียงท่ีคาดหวังของกลุมหลักทรัพยการลงทุนจากแนวคิดนี้ ไดแสดงให
เห็นวา ความแปรปรวน(Variance) ของอัตราผลตอบแทนเปนตัวแทนท่ีสามารถนํามาใชวัดความ
เส่ียงของกลุมหลักทรัพยการลงทุนไดอยางมีความหมาย นอกจากนีย้ังสามารถใชการกระจายการ
ลงทุน เพื่อลดความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยการลงทุนภายใตสมมติฐานท่ีกําหนด ซ่ึงมีดังนี้(ถวิล 
นิลใบ, 2546) 
 สมมติฐานของตัวแบบการจดัสรรการลงทุนของMarkowitz (Markowitz, 1952) มี
ดังนี ้

1. นักลงทุนพิจารณาโครงการลงทุน แตละโครงการในลักษณะของการแจกแจง
ความนาจะเปนของผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตลอดอายุของการลงทุน 

2. นักลงทุนมีเปาหมายแสวงหาความพอใจ ท่ีคาดหวังสูงสุดในชวงเวลาเดียว 
(Maximize One-Period Expected Utility) และฟงกชันอรรถประโยชนเปนไปตามกฎลดนอยถอย
ลง (Diminishing Marginal Utility) 

3. นักลงทุนคํานวณความเส่ียง ของผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยการลงทุนจาก
การผันแปรของผลตอบแทนท่ีคาดหวัง    

4. นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาตัวแปรสองตัว คือผลตอบแทนท่ี
คาดหวัง (Expected Return) และความเส่ียง (Risk) ดังนั้นฟงกช่ันอรรถประโยชน จึงข้ึนอยูกบั
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังและคาความแปรปรวนท่ีคาดหวัง (หรือสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ของ
ผลตอบแทน 

5. ณ ระดบัความเส่ียง ท่ีกําหนดนักลงทุนจะเลือกโครงการลงทุนท่ีใหผลตอบแทน
สูงมากกวาโครงการท่ีใหผลตอบแทนตํ่า ในทํานองเดียวกัน ณ ระดบัอัตราผลตอบแทนท่ีกําหนด
นักลงทุนจะเลือกโครงการท่ีมีความเส่ียงตํ่า มากกวาโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
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 Markowitz ไดสรางเปนแบบจําลองโดยกําหนดอัตราผลตอบแทนคาดการณของ
พอรทหุนและการวัดความเส่ียงดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังแสดงในสมการท่ี (1) และ (2) 
ตามลําดับ 

 )()(
1

i

n

i
iP REwRE ∑

−

=      (1)   

โดยท่ี )( iRE คืออัตราผลตอบแทนคาดการณของหุน i โดย 1=i ถึง n  
 iw คือสัดสวนของการลงทุนในหุนแตละตัว 
 )( PRE คืออัตราผลตอบแทนคาดการณของกลุมหลักทรัพย 
 สมการท่ี (1) แสดงวาอัตราผลตอบแทนคาดการณของกลุมหลักทรัพยคือคาเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกัของอัตราผลตอบแทนหุนแตละตัว 

 ijj

n

i

n

j
ip ww σσ ∑∑

= =

=
1 1

2      (2) 

โดยท่ี  ijσ  คือคือความแปรปรวนรวม (Covariance) ระหวางหุน i และหุน j  
 2

pσ   คือความแปรปรวนของกลุมหลักทรัพย 
 สมการท่ี (2) แสดงการวดัความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทน ซ่ึงสามารถใช
คํานวณหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยถอดรากท่ีสองของสมการนี้การแกสมการของ Markowitz 
เราสามารถใชสมการความแปรปรวนหรือสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานก็ไดจะไดคําตอบเดียวกัน แตการ
ใชสมการความแปรปรวนจะทําใหการแกสมการงายกวาจึงเปนท่ีนยิม 
 จากสมการท้ังสอง Markowitz นํามาสรางแบบจําลองกลุมหลักทรัพยหุน โดยมอง
วานักลงทุนจะจัดพอรทเพื่อทําใหตนเองไดรับอัตราผลตอบแทนคาดการณสูงสุด ภายใตความเสี่ยง
ท่ีกําหนดไวคาหนึ่งได ดังนั้นแบบจําลองของMarkowitz จึงกําหนดใหสมการท่ี (1) เปนสมการ
เปาหมาย ภายใตขอจํากัดท่ีกาํหนดโดยสมการท่ี (2)  
 เนื่องจากคาความแปรปรวนรวมเปนคาท่ีถูกกําหนด โดยความผันแปรของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย 2 ชนิด ซ่ึงการตีความคาอาจจะมีปญหาวาคาความแปรปรวนท่ีสามารถ
หาไดนี้มีระดบัสูงหรือตํ่า ในทางตรงกันขามถาขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมีระดับ
คอนขางคงท่ี คาความแปรปรวนรวมท่ีคํานวณไดนี้อาจจะตีความไดวามีระดับสูง ดังนั้นขนาดของ
ความแปรปรวนรวมข้ึนอยูกบัการผันแปรของขอมูลสองชุด การพจิารณาตีความสัมพันธของความ
ผันแปรของอัตราผลตอบแทนอาจทําไดดกีวา หากใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation 
Coefficient) เปนตัววัดดังสมการ (3) 
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ji

ij
ij σσ

σ
ρ =       (3) 

โดยท่ี ijρ   คือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของอัตราผลตอบแทนของหุน i และหุน j  
 ijσ   คือ ความแปรปรวนรวม (Covariance) ระหวางหุน i และหุน j  
 iσ , jσ  คือ คาสวนเบี่ยนเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของหุน i  และ หุน j  
ตามลําดับ  
 
 การแบงระดับความเชื่อม่ันในการลงทุน (Dimitris, 1997) 
 การแบงระดับของความเช่ือม่ันในการลงทุนไดมีการแบงออกเปน 3 ระดับ 
ประกอบดวย ระดับแรก คือ นักลงทุนท่ีเลือกลงทุนโดยพจิารณามูลคาความเส่ียงท่ีอาจเกดิการ
ขาดทุนสูงสุดท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90% (หมายความวา การลงทุนภายใน 100 วันจะยอมใหมีการ
ขาดทุนสูงกวามูลคาความเส่ียงท่ีกําหนดไวเพียง 10 วัน) จะเปนนักลงทุนกลุม High Level ซ่ึงเปน
กลุมท่ีกลาจะลงทุน และ สามารถยอมรับความเส่ียงท่ีเกดิจากการลงทุนไดในระดับสูง ระดับท่ีสอง
คือ นักลงทุนท่ีเลือกลงทุนโดยพจิารณามูลคาความเส่ียงท่ีอาจเกดิการขาดทุนสูงสุดท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 95% (หมายความวา การลงทุนภายใน 100 วันจะยอมใหมีการขาดทุนสูงกวามูลคาความ
เส่ียงท่ีกําหนดไวเพยีง 5 วนั) จะเปนนักลงทุนในกลุม Middle Level ซ่ึงเปนกลุมท่ีจะยอมลงทุน 
หากมีความเส่ียงจากการลงทุนอยูในระดบัปานกลาง ไมสูงหรือตํ่าจนเกินไป และ ระดับสุดทายคือ 
นักลงทุนท่ีเลือกลงทุนโดยพิจารณามูลคาความเส่ียงท่ีอาจเกิดการขาดทุนสูงสุดท่ีระดับความเช่ือม่ัน
ท่ี 99%  (หมายความวา การลงทุนใน 100 วันจะยอมใหมีการขาดทุนสูงกวามูลคาความเส่ียงท่ี
กําหนดไวเพียง 1 วัน) จะเปนนักลงทุนในกลุม Low Level ซ่ึงเปนกลุมท่ีจะยอมลงทุน หากมีความ
เส่ียงจากการลงทุนอยูในระดบัตํ่ามากหรือไมขาดทุนเลย 
 
  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  (บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโรเอเชีย จํากัด (มหาชน), 2542) ไดจัดทํา Risk 
Management Series ในหัวขอ Value at Risk ในแงมุมของโบรเกอร ไดกลาวถึงการนํา Value at 
Risk (VaR) มาประยุกตใชในกลุมหลักทรัพยการลงทุน ซ่ึงแยกการวัดมูลคาความเส่ียง (VaR) 
ออกเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ีกลุมหลักทรัพยมีหลักทรัพยเพียงหลักทรัพยเดียว และ กรณีท่ีกลุม
หลักทรัพยมีหลักทรัพยหลายหลักทรัพย และ แนะนําใหรูจักวามูลคาความเส่ียง (VaR) เปนตัวเลข
วัดความเส่ียงของการขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนได ภายในภาวะตลาดปกติและภายในชวงระยะเวลาใด
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เวลาหนึ่ง ซ่ึงมูลคาความเส่ียง (VaR) มีขอดีคือ สามารถสรุปความเส่ียงใหกลายเปนตัวเลขเพียงตัว
เดียว ซ่ึงสามารถเปนท่ีเขาใจตรงกันได และมีวิธีการคํานวณมูลคาความเส่ียงมี 3 วิธี คือ วีธีการ
จําลองโดยใชขอมูลในอดีต(Historical Data Simulation) วีธีเดลตา โดยใชการกระจายแบบปกติ
(Delta Normal) และวิธีการจําลองแบบมอนติ คารโล (Monte Carlo Simulation) 
 เสง่ียม จันทรแสงศรี (2540)ทําการศึกษาเร่ืองมูลคาความเส่ียง(VaR) ภายใตระบบ
ลอยตัวรัฐบาลควรตรวจสอบหน้ีตางประเทศอยางใกลชิด เพื่อวิเคราะหมูลคาปจจุบันของการ
สูญเสียสูงสุดจากการจายหนี้ตางประเทศทางตรงคืน และเสนอวิธีการเลือกสกุลเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุด
เพื่อออกพันธะบัตรใหมใหมีความเส่ียงตํ่าท่ีสุด แบบจําลอง Analytical และ Monte Carlo 
Simulation ถูกใชเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบัน และ ใชวิธี VAR Delta เพื่อแนะนําสกลุเงินท่ีเหมาะสม 
ในการศึกษาพบวากอนป พ.ศ.2537 หนีต้างประเทศเปนหนี้ระยะยาวและอยูภายใต สกุลเงินดอล
ลารสหรัฐ และเยนญ่ีปุนสําหรับหนี้ตางประเทศท่ีมีอายไุถถอนส้ันสวนใหญ กูในตลาดทุนในชวงป 
พ.ศ. 2537 และ 2538 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนในป พ.ศ. 2540 ทําให
มูลคาปจจุบันของภาระหนี้เพิ่มข้ึน 47.61% และมูลคาความเส่ียงเพิ่มข้ึน 89.85% นอกจากนี้
การศึกษายังพบวาในกรณีของการมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุล Swiss France เปน
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อท่ีจะลดมูลคาความเส่ียงโดยรวม อยางไรก็ตามในกรณีของการไมมี
เสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียนรัฐบาลไมสามารถลดมูลคาความเส่ียง โดยการออกพันธะบัตรใหม
ได เพราะมันจะเพิ่มอยางนอย 15 สตางคของทุกหนึ่งบาทท่ีออก โดยสรุปภายใตระบบอัตรา
แลกเปล่ียนลอยตัว ความเสีย่งของหนี้ตางประเทศมีขนาดใหญข้ึน และแบบจําลอง VaR  มี
ประโยชนอยางมากในการใชวิเคราะหความเส่ียงดังกลาว 
 เสาวณยี ฉัตรไพศาลสุข (2543) ทําการศึกษามูลคาความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน
หลักทรัพยภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวดัมูลคาความเส่ียงของการขาดทุนสูงสุด
จากการลงทุนหลักทรัพยหรือกลุมหลักทรัพยท่ีนกัลงทุนเลือกลงทุน ภายใตระดับความเช่ือม่ัน และ 
ระยะเวลาท่ีนกัลงทุนกําหนด และมีการประยุกตใชมูลคาความเส่ียงเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ระดับความเส่ียงของการลงทุนเพื่อท่ีจะมีการปรับน้ําหนักการลงทุนของแตละหลักทรัพยในกลุม
หลักทรัพยการลงทุนใหมีขนาดท่ีเหมาะสม โดยใชมูลคาความเส่ียงคํานวณหาโอกาศความเสียหาย
ท่ีผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากวาผลตอบแทนท่ีคิดการณเปนเกณฑในการพิจารณาปรับน้ําหนัก
การลงทุนหลักทรัพย การศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชขอมูลอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 20 
หลักทรัพยตามดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงเวลา 3 มกราคม 2539 ถึง 
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30 ธันวาคม 2542 นอกจากนี้ยังใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร เพื่อสรางทางเลือกในการลงทุน
สําหรับนักลงทุน ผลการศึกษา พบวา นักลงทุนสามารถวัดมูลคาความเส่ียงในการลงทุนใน
หลักทรัพยใหแสดงผลออกมาในรูปตัวเลขท่ีสามารถตีคาเปนตัวเงินและเขาใจไดงาย โดยผลของ
มูลคาความเส่ียงแสดงถึงผลขาดทุนหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุน ณ ระดับคา
เช่ือม่ัน และ ระยะเวลาทีก่ําหนด  
  คมสันต ปยะมาลยมาศ (2545) ทําการศึกษาเร่ืองมูลคาความเส่ียงโดยการใช
เทคนิค VaR (Value at Risk) ไดแก VaR delta และ Component VaR ในการประมาณมูลคาความ
เส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพยและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางเทคนิค VaR กับคาเบตา 
(Beta) ซ่ึงจะทําใหทราบถึงมูลคาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในแตละกลุมอุตสาหกรรมและแตละตลาด
หลักทรัพย โดยแสดงถึงสวนประกอบท่ีเปนตัวทําใหเกิดความเส่ียงหรือการประกันความเส่ียงใน
กลุมหลักทรัพยและมูลคาความเส่ียงรวมของกลุมหลักทรัพย อีกท้ังแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางการสรางกลุมหลักทรัพยโดยอาศัยคาท่ีไดจากเทคนิค VaR กับ คาเบตา เพื่อท่ีผูจัดการ
กองทุน หรือนักลงทุนจะสามารถนําไปประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปนสองสวน สวนแรกเปนการศึกษาการใช 
VaRdelta และ Component VaR โดยจําลองกลุมหลักทรัพยซ่ึงประกอบดวยหุน 7 กลุม
อุตสาหกรรมใน 8 ตลาดหลักทรัพยภูมิภาคเอเชีย เพื่อนาํมาคํานวณคา VaR ของแตละสวนประกอบ
ในกลุมหลักทรัพย (VaRdelta และ Component VaR) และคา VaR ของกลุมหลักทรัพยท้ังหมด 
(portfolio VaR) รวมท้ังคาความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีเกี่ยวของของแตละประเทศ และ
นําผลที่ไดรับมาจัดทําเปนรายงานสรุป สวนท่ีสองเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางเทคนิค 
VaRdelta กับคาเบตาโดยทําการเลือกหุนในกลุมอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากผลการศึกษาท่ี
ไดรับในสวนแรก มาลงทุนในกลุมหลักทรัพยท่ีจําลองข้ึนหลายขนาด จากนั้นเปรียบเทียบ อัตรา
ผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยกับความผันผวน ของกลุมหลักทรัพยระหวาง 2 เทคนิค 
 Hull and With (1997) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการหามูลคาความเส่ียง (VaR) เม่ือ
การเปล่ียนแปลงรายวันของปจจัยตางๆ ในตลาดไมเปนไปตามรูปแบบการแจกแจงปกติ โดยได
ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายวันของ 12 สกุลเงินในชวง
เดือนมกราคม ค.ศ. 1988 ถึง เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1997 มีการเก็บขอมูลท้ังส้ิน 2,425 วันทําการซ้ือ 
ขาย ซ่ึงประกอบดวย สกุลเงิน Australian Dollar (AUD), Belgian Franc (BEF), Swiss Franc 
(CHF), German Deutschemark (DEM), Danish Krone (DKK), Spanish Peseta (ESP), French 
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Franc (FRF), British Pound (GBP), Italian Lire (ITL), Japanese Yen (JPY), Dutch Guilder (NGL), 
Swedish Krone (SEK) จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตางๆในตลาด 
เชน อัตราแลกเปล่ียนทําใหเกิดการแจกแจงแบบ positive kurtosis (โมเมนตท่ี 4) ซ่ึงใชวัดความโดง
ของขอมูล โดยผลที่ไดรับคือคาของตัวแปรจะเคล่ือนไหวกวางมากเม่ือโอกาศท่ีจะเกดิการ
เคล่ือนไหวเพิม่ข้ึน ในขณะท่ีคาของตัวแปรจะเคล่ือนไหวนอยมากเม่ือโอกาศท่ีจะเกิดการ
เคล่ือนไหวลดลงเล็กนอย ทําใหการวัดมูลคาความเส่ียง (VaR)  มีความผิดพลาดจึงไดเสนอใหใช
แบบจําลองอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกวา ไดแก GARCH model. Mixed jump-diffusion และ Markov 
switching models เปนตน   
  Crouhy et al. (2000 : xxi อางถึงใน อัญญา ขันธวิทย, 2547: 500) ไดพิจารณา
ข้ันตอนการระบุขนาดของมูลคาความเส่ียง แลวสรุปวา ความเส่ียงจากการใชตัวแบบจําลองท่ี
ผิดพลาดมีหลายระดับ ดังสรุปไวในภาพที่ 2-1 
 
ภาพท่ี 2-1 ความเส่ียงจากการใชตัวแบบจําลองท่ีผิดพลาด  

 
 
 จากแผนภาพจะเหน็ไดวามูลคาความเส่ียงท่ีกําหนดไดมาจากแบบจําลองท่ีผู
วิเคราะหเลือก และ แบบจําลองตองอาศัยคาพารามิเตอรมากําหนดพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของ
ราคาหลักทรัพยภายใตตัวแบบจําลองนั้นๆ และ ตัวแบบจําลองยังมีหลากหลายเพื่อใชวิเคราะห
พฤติกรรมความเส่ียงของหลักทรัพย ซ่ึงตัวแบบจําลองอาจไดรับการพัฒนาภายใตสมมติฐานและ
ทฤษฎีทาวเศรษฐศาสตรและการเงินท่ีตางๆกัน อยางไรก็ตามการใชตัวแบบจําลองท่ีแตกตางกันอาจ
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ใหผลลัพธคลายกันหรือตางกันก็ได ในข้ันตอนสุดทาย ถึงแมวามูลคาความเส่ียงท่ีไดมาจะถูกตอง
และแมนยํา ตัวแบบจําลองนัน้ยังไมสามารถนําไปใชงานไดทันที จะตองประยุกตตัวแบบจําลองนั้น
เพิ่มเติมกอนจงึจะสามารถนําไปใชงานไดจริง  


