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1. วัตถุประสงคในการศึกษา 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะศูนยกลางขอมูลตลาดตราสารหนี้ ไดทําการคํานวณความนาจะเปน

ในการผิดนัดชําระหนี้ (probability of default : PD) และประมาณคาความสูญเสียของการผิดนัดชําระหนี้  

(Loss Given Default : LGD) ของตราสารหนี้ไทยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคา PD และ LGD ดังกลาวเปน

ทางเลือก ในการคํานวณมูลคาการกันสํารองการลงทุนในตราสารหนี้สําหรับผูลงทุนในตราสารหนี้ไทย ซึ่งตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9 Financial Instrument) 

กําหนดใหใชมูลคาดังกลาวเปน expected credit loss (ECL) โดยมาตรฐานบัญชี TFRS 9 จะเริ่มบังคับใชกับ 

ภาคธุรกิจในประเทศไทยตั้งแตป 2563 เปนตนไปโดยรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานคา PD และ 

LGD เขาใจภาพรวมของกระบวนการคํานวณไดโดยสะดวก รวมถึงสมมติฐานและขอจํากัดในการใชงาน จึงนําไปสู

การประยุกตใชคา PD และ LGD ที่เหมาะสม 

2. การกันสํารองการลงทุนในตราสารหนี้ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 (TFRS 9 Impairment) 

 

มาตรฐานบัญชี TFRS 9 จะมีประเด็นหลักทั้งหมด 3 ประเด็น ไดแก 

 (1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา (Classification and Measurement) 

 (2) การดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน (Impairment) 

 (3) การบัญชีปองกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) 

ทั้งนี้ มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ไดมีขอกําหนดเพิ่มเติมในเรื่องการดอยคา (Impairment) โดยกิจการ 

จะรับรูผลขาดทุนดานเครดิต“ทันที”เมื่อซื้อหรือกําเนิดเครื่องมือทางการเงิน แทนที่มาตรฐานบัญชีเดิม (TAS39)  

ที่ตองม“ีขอบงชี้”ทางเครดิตของตราสารหนี้“กอน” กิจการจึงจะรับรูผลขาดทุนดานเครดิตได 

การกําหนดขอบเขตการดอยคาของ TFRS 9 วาตราสารประเภทใดที่ตองทําการรับรูผลขาดทุนดานเครดิต

ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 หากเครื่องมอืทางการเงินที่ไดรับการจัดประเภทเปนตราสารหนี้ตราสารหนี้ที่ตองทํา

การรับรูการดอยคาตองผานเกณฑคณุสมบัติ 2 ประการ ไดแก 

 ประการแรก   ตราสารหนี้มีลักษณะทาง Business Model เปน Hold to collect หรือ Hold and sell 

 ประการที่สอง เครื่องมือทางการเงินผานเกณฑ Sole Payment of Principal and Interest (SPPI) 
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หากเปนเครื่องมือทางการเงินที่ผานเกณฑทั้ง 2 ประการ กิจการจะตองทําการรับรูผลขาดทนุดานเครดิต 

โดยนิยามที่ TFRS 9 กําหนดใหใชในการคํานวณมูลคาผลขาดทนุดานเครดิต คือ expected credit loss ซึ่งมอง

ภาพความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ (credit risk) ในกรอบเวลา 12 เดือนซึ่งแบงเกณฑการพิจารณา 

credit risk ของกิจการเปน 3 ระดับ1 ไดแก  

 ระดับที่ 1เมื่อมีการซื้อหรือกําเนิดเครื่องมือทางการเงิน กิจการตองรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา 

จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา (12-month expected credit loss) ในกําไรหรือขาดทุน  

 ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงดานเครดิตของกิจการสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นับตั้งแตมีการรับรูรายการเมื่อ

เริ่มแรก กิจการตองวัดมูลคาของคาเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินดวยจํานวนเงินท่ีเทากับผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุของตราสาร (lifetime expected credit loss) 

 ระดับที่ 3 เมื่อมีความเสี่ยงดานเครดิตของกิจการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และมีหลักฐานชัดเจนถึงการ

ดอยคาดานเครดิตกิจการรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้ และจะคํานวณดอกเบี้ยรับ

จากมูลคาสินทรัพยหลังหักผลขาดทุนดานเครดติ 

ซึ่งการรับรูผลขาดทุนดานเครดิตและประเภทรายรับจากดอกเบี้ยเปนจุดประสงคหนึ่งของมาตรฐานบัญชี 

TFRS 9 ที่ตองการใหกิจการมีความพรอมในการรับภาระการขาดทุนจากการรับรูรายการลูกหนี้ในงบการเงิน  

โดยไมเพียงพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ในอดีตของลูกหนี้เทานั้น แตพิจารณาถึงภาวะของธุรกิจ 

ในปจจุบันและคาดการณภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (forward looking) 

 

 

 

 

                                                           
1อางอิงขอมูลจากเจริญกัลป วิระยา, และเจียรวัชระมงคล วันทนา. “มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่สําคัญตอธุรกิจประกันภยั เรื่อง...มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงนิ ตอนที่ 1.” www.oic.or.th. 
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ตาราง 1 การรับรูการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินแบงตามความเสี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ของกิจการ 

อางอิงจาก TFRS9 
Impairment Recognition 

Stage Stage 1: Performing Stage 2: Under-performing Stage 3: Non-performing 

Trigger Event - - Significant increase in credit 

risk since initial recognition 

- Significant increase in credit 

risk since initial recognition,  

- Objective evidence of credit 

impairment 

Impairment loss recognition 12-month expected credit 

loss 

Lifetime expected credit loss Lifetime expected credit loss 

Interest revenue recognition On gross basis On gross basis On net basis 

หมายเหต:ุ  มาตรฐานบัญช ีTFRS 9 

จากตาราง 1 จะเห็นวาการรับรูการดอยคามี 3 ระดับ (stage) และระดับการรับรูการดอยคาเปลี่ยนแปลงไป

ตามเหตุการณที่มีนัยสําคัญตอความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ ใน stage 1 กิจการมีการรับรูปกติโดย 

ใชคา 12-month expected credit loss ซึ่งหากมีเหตุการณที่เปนขอบงชี้วามีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอ

ความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ ผูลงทุนตองบันทึกมูลคาการกันสํารองการลงทุนดวยมูลคา lifetime 

expected credit loss ใน stage 2 โดยที่ยังคงมีการรับรูดอกเบี้ยแบบ gross basis หากตราสารหนี้ผิดนัดชําระ

หนี้ใหใชการกันสํารองการลงทุนแบบ lifetime expected credit loss และรับรูรายรับดอกเบี้ยแบบ net basis 

และยังเปนที่สังเกตวามูลคาการรับรูการดอยคาในทุก stage จะขึ้นอยูกับผลการคํานวณ expected credit loss 

เปนสําคัญ ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 

3. การคํานวณ Expected Credit Loss 

การคํานวณมูลคา expected credit loss จะข้ึนอยูกับวาตราสารหนี้มีระดับความเสี่ยงดานเครดิตอยูใน

ระดับใด สําหรับกรณีที่ความเสี่ยงดานเครดิตของตราสารหนี้อยูในstage 1 (ในตาราง 1) ณ วันที่ผูลงทุนทําการ

สรุปยอดบัญชีจะรับรูการดอยคาโดยใช 12-month expected credit loss สามารถคํานวณไดจากสูตร 

12 − 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝐸𝐶𝐿 = 𝑃𝐷 , ∗ LGD ∗ (1 + 𝑟𝑎𝑡𝑒) ∗ 𝐸𝐴𝐷         (1) 
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หากผูลงทุนไดระบุวามี significant increase in credit risk ของกิจการจะทําใหการรับรูการดอยคาปรับ

เพิ่มมาอยูใน stage 2 (ในตาราง 1) หรือstage 3 (ในตาราง 1) ณ วันที่ผูลงทุนทําการสรุปยอดบัญชีและผูลงทุน 

จะรับรูการดอยคาโดยใช lifetime expected credit loss ซึ่งสามารถคาํนวณไดจากสูตร 

𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝐸𝐶𝐿     = 𝑃𝐷 , ∗ LGD ∗ (1 + 𝑟𝑎𝑡𝑒) ∗ 𝐸𝐴𝐷        (2) 

โดย 12 − 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝐸𝐶𝐿 หมายถึง สัดสวนของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุซึ่งเปนผล

ขาดทุนดานเครดิตจากเหตุการณปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่องมือทางการเงินที่มีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนภายใน 

12 เดือนนับจากวันที่รายงาน2 

 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝐸𝐶𝐿 หมายถึง ผลขาดทุนดานเครดิตที่ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากความเสี่ยงของการปฏิบัติผิด

สัญญา ที่อาจจะเกิดขึ้น3 

 𝑃𝐷 ,  หมายถึง ความนาจะเปนหรือโอกาสที่ผูออกที่ไดรับอันดับความนาเชื่อถือratingจะผิด

นัดชําระหนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่รายงาน 

 𝑃𝐷 ,  หมายถึง ความนาจะเปนหรือโอกาสที่ผูออกที่ไดรับอันดับความนาเชื่อถือ rating จะผิดนัด

ชําระหนี้ภายในระยะเวลา nperiod นับจากวันที่รายงาน 

 𝐿𝐺𝐷 หมายถึง มูลคาที่สามารถซื้อขายไดของตราสารหนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 

 𝑟𝑎𝑡𝑒 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ใชคิดลดกระแสเงินสดเปนมูลคาปจจุบันตอ 1 period ซึ่งเปนไปตามที่

มาตรฐานบัญชีกําหนดและอาจเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลา n 

 𝑛 หมายถึง ระยะเวลาที่จะไดรับกระแสเงินสดหรือ period มีคาเปนทศนิยม 2 ตําแหนง 

 จากสูตรการคํานวณ 12-month ECL และ lifetime ECL จะเห็นไดวาคา PD และ ECL มีความสําคญั

อยางมากในการคํานวณคา expected credit loss 

                                                           
2ตามนิยามที่ปรากฎในมาตรฐานบัญชี TFRS9 
3ตามนิยามที่ระบุในมาตรฐานบัญชี TFRS9 
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4. วิธีการคํานวณความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ของตราสารหนี้ (Probability of Default : PD) 

4.1 PD ของพันธบัตรรัฐบาลไทย 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ไดคํานวณคา PD ของพันธบัตรรัฐบาลไทยเปนรอยละ 0.00 ทุกชวงอายุของ

พันธบัตร โดยมาจากสมมติฐานที่วารัฐบาลไทยไมเคยมีสถิติการผิดนัดชําระหนี้ในอดีต และรัฐบาลไทยมีสิทธิและ

อํานาจในการจัดเก็บภาษีเต็มที่เพื่อรองรับภาระการจายหนี้ที่จะครบกําหนดในอนาคตโดยเปนสมมติฐานที่

พิจารณาคา PD ของพันธบัตรรัฐบาลไทยในกรณทีี่มีสกุลเงินของมูลคาหนาตั๋วเปนสกุลเงินบาทเทานั้น 

4.2 PD ของหุนกูเอกชน 

คา PD ของหุนกูเอกชนคํานวณมาจาก credit transition matrix (CTM) ตามวิธีของศ.ดร.อัญญา  

ขันธวิทย4 และนําผลลัพธ CTM ที่คํานวณไดมาปรับปรุงใหสะทอนถึงปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค (GDP forecast) 

ดวยวิธีของ Tomas Vanek5 ซึ่ง matrix ดังกลาวเปน matrix ขนาด 8 x 86 ซึ่งสะทอนถึงความนาจะเปนที่อันดับ

เครดิตจะเปลี่ยนแปลงจากอันดับเครดิต ณ ชวงตน period (h) เปนอันดับเครดิต ณ ชวงปลาย period (h) โดยใน

สวนของศ.ดร.อัญญาจะสราง CTM จากขอมูลเพียงสองชนิดดวยกันคอืสถิติการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตและสถิติ

การผิดนัดชําระหนี้ที่เกิดข้ึนจริงในตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งเปนขอมูล CTM ของ S&P (ตาราง 2) และขอมูลจาก 

TRIS (ตาราง 3) โดยจะเปนการสราง probability density function ของ CTM ที่ตองการขึ้นมาใหมตาม

หลักการของ Bayesian statistics รวมกับวิธีการ Generator ตามลําดับ ซึ่ง CTM ที่คํานวณไดหลังจากผาน

กระบวนการ Bayesian Statistics และ Generator แลวจะไดคา CTM ท่ีสอดคลองกับทฤษฎีทางการเงินสําคัญ  

3 ประการ ไดแก 

ประการที่หนึ่ง “Diagonal dominance” หมายความวา ความนาจะเปนที่อันดับเครดิต ณ ตนป และ ณ 

สิ้นป จะคงเดิมมีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริง (stylized fact) ในตลาดตราสารหนี้ไทยในปจจุบัน 

ประการที่สอง “Strict ordering” หมายความวา ความนาจะเปนที่ตราสารหนี้ในอันดับเครดิต 

ที่คุณภาพสูงจะผิดนัดชําระหนี้นอยกวาความนาจะเปนที่ตราสารหนี้ในอันดับเครดิตที่คณุภาพต่ําผิดนัดชําระหนี้ 

                                                           
4Khanthavit, Anya, 2011, Theory-Consistent Transition-Probability Matrix, Thammasat University, Bangkok (in Thai). 
5Vaněk, Tomáš, and David Hampel."The Probability of Default Under IFRS 9: Multi-period Estimation and Macroeconomic 

Forecast." ActaUniversitatisAgriculturae et SilviculturaeMendelianaeBrunensis 65.2 (2017): 759-776.ws 
6ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Credit Transition Matrix ในภาคผนวก ก 
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ประการท่ีสาม “Proper Markov Matrix” เปนคุณสมบัติที่กําหนดใหไมมีสมาชิกใดใน CTM มีคาติดลบ 

ซึ่งเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคตามทฤษฎีทางสถิติหากคาของสมาชิกใน matrix เปนคาความนาจะเปน 

ตาราง 2 S&P Credit Transition Matrix ระยะเวลา 1 ป 

 

AAA AA A BBB BB B CCC/C Default 

AAA 89.8% 9.4% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 

AA 0.5% 90.6% 8.2% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 

A 0.0% 1.8% 92.3% 5.4% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 

BBB 0.0% 0.1% 3.6% 91.6% 3.9% 0.5% 0.1% 0.2% 

BB 0.0% 0.0% 0.1% 5.3% 85.8% 7.4% 0.6% 0.7% 

B 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 5.6% 85.1% 5.0% 3.9% 

CCC/C 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.7% 15.6% 51.5% 31.8% 

Default 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
ที่มา: S&P Rating 

 

ตาราง 3 สถิติการผิดนัดชําระหนี้ของหุนกูเอกชนระยะยาวท่ีออกในประเทศไทยตั้งแตป 1994-2018 

 

AAA AA A BBB BB B CCC/C Default 

AAA 38 3 0 0 0 0 0 0 

AA 7 154 8 0 0 0 0 1 

A 0 21 598 11 0 0 0 1 

BBB 0 0 29 524 15 2 0 10 

BB 0 0 0 3 21 0 0 2 

B 0 0 0 0 0 0 1 1 

CCC/C 0 0 0 0 0 0 0 1 
ที่มา: TRIS Rating 

4.2.1 Bayesian Probability 

ในสวนของการหาคาของ CTM ตามหลักการ Bayesian Approach จะระบุ probability density 

function ของผลลัพธที่ตองการ (เรียกวา Posterior density function) จากรูปแบบของ Likelihood function 

และ Prior density function ดังนี้ 
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     Posterior density function ∝ Likelihood function x Prior density function     (3) 

ซึ่งหากกําหนดรูปแบบของสมการ Likelihood function และ Prior density function จะสามารถหา

คา Posterior density function ได 

เมื่อไดรูปแบบการกระจายตัวของ Posterior density function แลวจึงนํามาหาคาที่คาดหวัง หรือ first 

moment ของการกระจายตัวดังกลาว ในแตละ element ของ CTM ซึ่งแทนคาดวยสัญลักษณ  

𝜋(𝑖, 𝑗)* ตามแบบสมการดานลาง 

𝜋(𝑖, 𝑗)∗ =
, ( , )

                                             (4) 

𝑖, 𝑗 เปนจํานวนเต็มที่มีคาตั้งแต 1 ถึง 8 

𝜋(𝑖, 𝑗)∗ หมายถึง ความนาจะเปนที่อันดับเครดิต ณ เริ่ม period (h) จะเปลี่นแปลงไปเปนอันดับ

เครดิตที่ระบุไวใน CTM ณ สิ้นสุด period (h)  

𝑛(𝑖, 𝑗) เปนสถิติการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตที่เกิดข้ึนจริงในอดีตณ แถว 𝑖คอลัมน 𝑗 (ขอมูล TRIS) 

 𝛼 ,  เปนขอมูล S&P CTM ณ แถว 𝑖คอลัมน 𝑗 

𝑀  เปนคาน้ําหนัก (optimal weight) ที่ประสมประสานระหวางน้ําหนักขอมูลของ TRIS และ S&P โดย

การประมาณคาคา 𝑀  มีความสําคัญอยางย่ิงตอการประมาณคา CTM และจะใชวิธี Maximum Likelihood 

Estimator (MLE) จึงจะไดคา 𝑀  ที่เหมาะสมมากที่สุดตามมุมมองของสถิติ7 

เมื่อแทนคา 𝛼 , 𝑀  และ 𝑛(𝑖, 𝑗) สําหรับทุกคา 𝑖 และ 𝑗 แลวจะไดคา 𝜋(𝑖, 𝑗) ซึ่งเปนคาคาดหวัง 

(expected) ของ transition probability ในคูอันดับเดรดิต (𝑖,𝑗) ตาง ๆ (ตาราง 4) ซึ่งในท่ีนี้จะไดคา CTM  

ที่เปน diagonal dominance แตยังขาดคุณสมบัติประการที่สองและประการที่สามที่พึงประสงคตามทฤษฎีทาง 

การเงิน 

 

 

                                                           
7ดรูายละเอียดเพิมเติมใน main reference paper 
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ตาราง 4 คา CTM จาก Bayesian Probability สําหรับชวงระยะเวลา 1 ป 

 

AAA AA A BBB BB B CCC/C Default 

AAA 89.82% 9.42% 0.55% 0.05% 0.08% 0.03% 0.05% 0.00% 

AA 3.10% 90.60% 5.69% 0.14% 0.01% 0.02% 0.01% 0.43% 

A 0.00% 3.19% 94.55% 2.07% 0.03% 0.01% 0.00% 0.15% 

BBB 0.00% 0.00% 5.00% 90.35% 2.59% 0.35% 0.00% 1.72% 

BB 0.01% 0.02% 0.08% 7.52% 84.03% 4.78% 0.39% 3.17% 

B 0.00% 0.02% 0.09% 0.19% 5.63% 85.09% 5.05% 3.93% 

CCC/C 0.00% 0.00% 0.13% 0.24% 0.70% 15.63% 51.49% 31.82% 

Default 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ที่มา: author’s calculation 

4.2.2 Constrained Optimization 

ในการปรับให CTM ที่คํานวณไดมีคุณสมบัติประการที่สองหรือ strict ordering จะตองทําการหาคา M iที่

ทําใหคา probability of default ของแตละอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นเมื่ออันดับเครดิตของกิจการลดต่ําลงอยาง

เครงครัด โดยการทําใหคา PD เรียงตัวอยางเครงครัดจะใชวิธีการ constrained optimization ซึ่งระบุให 

𝜋(𝑖, 𝑗)∗< 𝜋(𝑠, 𝑗)∗  โดยท่ี 𝑖<𝑠 สําหรับทุกคา 𝑖 และ 𝑠 ที่เปนจําวนเต็มบวก ตั้งแต 1 ถึง 8 และ j=8 

จากนั้นจะไดคา CTM ที่สอดคลองกับทฤษฎีทางการเงินประการที่หนึ่งและประการที่สอง จากตาราง 4 จะเห็นวา

คา PD ของหุนกูที่ไดรับการจัดอันดับเครดิต AA สูงกวาคา PD ของหุนกูที่ไดรับการจัดอันดับเครดิต A จึงตองทํา

การ constrained optimization อยางไรก็ตาม ผลลัพธ CTM ที่คํานวณไดในขั้นตอนนี้ยังขาดคุณสมบัติประการ

ที่สาม (ไมมีคาความนาจะเปนของคูอันดับเครดิตใดมีคานอยกวาศูนย) 

4.2.3 Generator Matrix 

เปนที่นาสังเกตวาแมไมมีคา transition probability มีคานอยกวาศูนยสําหรับระยะเวลา 1 ป แตคูอันดับ

เครดิตที่มีคา transition probability เปนรอยละ 0 อาจจะมีคานอยกวาศูนยใน CTM ที่มรีะยะเวลานอยกวา 1 ป

ได จึงตองนํา CTM ที่คาํนวณไดในขอ 4.2.2 มาปรับปรุงดวยวิธีการของ Generator Matrix เพ่ือใหมั่นใจไดวาไมมี

คา transition probability ใดมีคานอยกวาศูนย โดยกระบวนการ Generator Matrix เปนวิธีท่ี Israel et al. 



11 
 

(2001) แนะนํา และยังเปนหนึ่งในวิธีมาตรฐานท่ีใชคํานวณ CTM (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ข)  

ซึ่งผลลัพธ CTM ที่คํานวณไดจากกระบวนการ Generator จะได CTM ที่มีชวงอายุ 1 ปและสอดคลองกับทฤษฎี

ทางการเงินทุกประการ (ตาราง 5) 

ตาราง 5 คา CTM สําหรับชวงระยะเวลา 1 ป ท่ีสอดคลองกับทฤษฎีทางการเงินทุกประการ 

  AAA AA A BBB BB B CCC/C Default 

AAA 89.81% 9.41% 0.55% 0.05% 0.08% 0.03% 0.05% 0.02% 

AA 0.52% 90.64% 8.17% 0.51% 0.05% 0.06% 0.02% 0.02% 

A 0.01% 3.19% 94.54% 2.07% 0.03% 0.01% 0.00% 0.15% 

BBB 0.00% 0.09% 4.97% 90.29% 2.57% 0.34% 0.01% 1.71% 

BB 0.01% 0.03% 0.21% 7.49% 83.97% 4.75% 0.39% 3.15% 

B 0.00% 0.02% 0.10% 0.26% 5.61% 85.06% 5.03% 3.92% 

CCC/C 0.00% 0.00% 0.13% 0.24% 0.70% 15.63% 51.48% 31.82% 

Default 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ที่มา: author’s calculation 

แมวาวิศวกรการเงินจะสามารถคํานวณ CTM ที่สอดคลองกับวิธีการท่ีกลาวมาทั้งหมดขางตน แตยังไม

สามารถนํามาปรับใชเปนคา probability of default ที่สอดคลองกับมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ไดเนื่องจากขาด

คุณสมบัติสําคัญสองประการ ไดแกคา CTM ขาดการพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

และคา CTM ขาดการพิจารณาภาวะทางเศรษฐกิจในหลาย scenarios 

4.2.4 การพิจารณาผลกระทบของ macroeconomic forecast ในคา probability of default 

ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไดทําการรวมการพยากรณปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเขาไปในคา 

probability of default เพื่อปรับปรุงใหคา probability of default ที่คํานวณได (ตาราง 5) เปน TFRS 9 

Probability of default โดยอางอิงวิธีการคํานวณจากงานวิชาการของTomas Vanek และ David Hampel8  

ซึ่งอาจสรุปหลักคิดสําคัญ ในการพิจารณาผลกระทบ macroeconomic forecast กับคา probability of 

default สามประการ ไดแก 

                                                           
8Vaněk, Tomáš, and David Hampel."The Probability of Default Under IFRS 9: Multi-period Estimation and Macroeconomic 

Forecast." ActaUniversitatisAgriculturaeetSilviculturaeMendelianaeBrunensis 65.2 (2017): 759-776. 
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ประการแรก ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่เลือกใชและมีผลกระทบตอ probability of default มาก

ที่สุดคือ gross domestic product growth (%) (GDP Growth) และปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคอ่ืน เชน  

อัตราเงินเฟอ หรือ อัตราดอกเบี้ย ไดสะทอนเปนเชิงนโยบายอยูในผลการพยากรณ GDP Growth แลว 

ประการที่สอง default rate จะมีความสัมพันธกับ GDP Growth ซึ่งวัดความสัมพันธผานคาสัมประสิทธิ์

ของสมการถดถอยอยางงาย (ordinary least square regression) เนื่องจากอาจอนุมานไดวาพอรทฟอลิโอ

สินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีพฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้ที่คลายคลึงกับพอรทฟอลิโอของตราสารหนี้ 

ประการท่ีสาม ใชมูลคา non-performing loan (NPL) เปนตัวแปรแทน (proxy variable) ของอัตรา

การผิดนัดชําระหนี้ของตราสารหนี้เพ่ือหาความสัมพันธกับมูลคา GDP Growth 

ในสวนของการจัดทําแบบจําลองจะพิจารณาวา GDP Growth และ NPL มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญหรือไม และมีคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (𝛽) ระหวางสองตัวแปนดังกลาวเปนเทาไหร  

เมื่อกําหนดให NPL เปนตัวแปรแทนของ PD จะได 𝛽 จะเปนคาที่ระบุปริมาณผลกระทบที่ GDP Growth จะมีตอ 

PD ในรูปแบบ linear relationship 

 

4.2.5Ordinary Least Square for Quantifying Economic Relationship between NPL and 

GDP 

การผิดนัดชําระหนี้ของตราสารหนี้และ GDP Growth สามารถวัดความสัมพันธเชิงปริมาณไดดวย 

ordinary least square regression 

 

∆𝑁𝑃𝐿 (%) = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝐺𝐷𝑃 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒(%)   (5) 

 

โดยที่ 𝛼 คือ คาคงที่คํานวณไดจากสมการถดถอยแสดงมลูคา ∆𝑁𝑃𝐿 (%) เม่ือ

𝐺𝐷𝑃 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒(%)  มีคาเทากับศูนย 

 𝛽 คือ คาคงที่คํานวณไดจากสมการถดถอย แสดงความสัมพันธระหวาง GDP และ NPL 

 ∆𝑁𝑃𝐿 (%) คือ การเปลี่ยนแปลงมูลคา NPL (หนวยเปนรอยละ) 
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 𝐺𝐷𝑃 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒(%)  คือ สวนตางระหวาง Long-term steady state GDP 

Growth และ GDP Growth ในปปจจุบัน (หนวยเปนรอยละ) 

โดยจะไดคา 𝛽 ที่มีนัยสําคัญทางสถิติและมีคานอยกวาศูนยซึ่งสอดคลองกับเหตุผลทางเศรษฐศาสตรท่ีวา 

เมื่อภาวะเศรษฐกิจแยลงจะทําใหบริษัทมีโอกาสผิดนัดชําระหนี้เพิ่มมากขึ้นยกตัวอยางเชน หากคา 𝛽= -0.1

หมายความวา หาก GDP Growth ในปปจจุบันมากกวา Long-term steady state GDP Growth 1%  

จะประมาณการไดวามูลคา NPL ณ สิ้นปจะลดลง 0.1% และหาก GDP Growth ในปปจจุบันนอยกวา Long-

term steady state GDP Growth 1% จะทําใหมูลคา NPL เพ่ิมข้ึน 0.1% ซึ่งการกําหนดใหมูลคา NPL เปนตัว

แปรแทน (proxy variable) ของความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ของตราสารหนี้อาจอนุมานไดวามูลคา 

NPL(%) ที่เปลี่ยนแปลงแปรผันตรงกับมูลคา probability of default (%) ของตราสารหนี้ในทุกชวงอันดับเครดิต

ที่จะเปลี่ยนแปลง 

 

4.2.6 Economic Adjustment CoefficientEstimation 

ในการประเมินผลคาของ GDP forecast ที่อาจมีผลตอคา probability of default จะประเมินจากคา 

𝛽 ในสมการ regression และเรียก CTM ที่ผานการรวมผลกระทบจากผลลัพธการพยากรณ GDP ที่ใชปรับคา 

probability of default สํารหรับระยะเวลา 1 ปวา 𝑷𝑬𝑨𝑪
𝟏  (สมการ(7)) ซึ่งคา 𝑷𝟏  ที่นํามาใชคํานวณ (สมการ

(6)) จะเปนคา CTMสําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดจากตาราง 5และหากตั้งสมมติฐานวาผลกระทบที่ GDP มีตอ 

NPL เปนครึ่งหนึ่งของผลกระทบที่ GDP มีตอ probability of default(half effect) จะสามารถปรับ CTM 

ระยะเวลา 1 ป (𝑷𝑬𝑨𝑪
𝟏 ) ไดดังนี้ 

𝑷𝟏 =

𝑝 , 𝑝 , … 𝑝 ,

𝑝 , 𝑝 , … 𝑝 ,

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑝 , 𝑝 , … 𝑝 ,

    (6) 
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𝑷𝑬𝑨𝑪
𝟏 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑝 , − ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑 𝑝 , − ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑 … 𝑝 , + ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑

𝑝 , − ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑 𝑝 , − ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑 … 𝑝 , + ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑝 , − ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑 𝑝 , − ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑 … 𝑝 , + ∆ ∗ 𝛽 ∗ 𝑊 , ∗ 𝑑

0 0 … 1 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (7) 

 

โดยที่ 𝐸𝐴𝐶 ยอมาจาก economic adjustment coefficient 

 𝑊 ,  คือ คาน้ําหนักของ GDP ที่จะมีผลกระทบตอ PD 

 ∆ คือ ผลตางระหวางคาประมาณการ GDP Growth ของปที่ใชคํานวณขอมูลและ long-term steady 

state GDP growth 

 𝛽 คือ ความสัมพันธระหวาง GDP และ NPLที่ผานการประมาณการจาก OLS regression 

           𝑑  คือ logarithmic decay factor 

 

4.2.7 Probability-weighted scenarios 

เมื่อไดคา 𝑃  ตามสมการ (7) ในขอ 4.2.6 จึงนํามาทํา probability-weighted scenarios ของ GDP 

growth forecast และนําคา GDP growth forecast ในแตละ scenarios ไปคํานวณคา PD และหากนําคา PD 

ไปคํานวณ weighted average จะไดคา PD สําหรับตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับเครดิต AAA, AA, A, BBB, 

BB, B, CCC/C (ดังแสดงในแผนภาพ 6) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนภาพ 6 แสดงการเลือก GDP growth scenario ในกรณี worst case, best case และ base case 

 

ที่มา:Google Image 

คํานวณคา probability-weighted PD 

ข้ันตอน 1 เลือกสมมติฐาน long-term steady state GDP growthโดยอาจพิจารณาจากประมาณการ

เศรษฐกิจไทยของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและกําหนดเปน base case scenario 

ข้ันตอน 2 เลือกสมมตฐิานคาความเชื่อมั่นทางสถิติ (ThaiBMA กําหนดเปน 95%, two-tailed) 

ข้ันตอน 3 คํานวณคา long-term GDP growth ในกรณีที่ growth แบบ worst case (GDP growth at 

critical z-score at left tail: z≈-1.96) และ best case (GDP growth at critical z-score at right tail: 

z≈1.96) และ base case (GDP growth at mean: z=0) 

ข้ันตอน 4 นําคา GDP growth forecast ในแตละ scenario ไปคํานวณคา PD อีกครั้ง 

ข้ันตอน 5 คํานวณคา weight ของแตละ scenario โดยนําคา probability ทั้ง 3 scenarios มาเปน 

proportion ซึ่งหากปรับสัดสวนใหผลรวมเปน 1 แลวจะไดคา weight ของแตละ scenario 

ข้ันตอน 6 คํานวณคา weight (ข้ันตอน 5) และคา probability of default (ข้ันตอน 4) ที่คํานวณไดมา

คํานวณ weighted average PD สําหรับตราสารอายุ 1 ปและเปนคาที่นําไปใชจริงซึ่งการทําเปน probability-

weighted scenarios แสดงในภาพ 7 

    Best case

    Base case 

    Worst case 
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แผนภาพ 7 คา probability of default ของตราสารหนี้เอกชนไทยที่ไดรับการจัดอันดับความนาเขื่อถือ A 

 

แผนภาพ 7 แสดงตัวอยางผลลัพธการคํานวณ probability weighted scenarios ของ probability of 

default มีแกนตั้งเปน probability of default (%) และแกนนอนเปนอายุคงเหลือของตราสาร (ป) เสนสีตาง ๆ 

จะเปน scenarios ของ GDP growth forecast สําหรับหุนกูที่ไดรับการจัดอันดับเครดิต A โดยเสนสีแดงแสดง 

worst case scenario เสนสีเขียวแสดงถึง base case scenario เสนสีฟาแสดงถึง best case scenario และ

เสนประแสดงถึง weighted average probability of default จากทั้ง 3 scenarios โดยจะสังเกตไดวาคา 

probability of default ใน base case scenario จะใกลเคียงมากกับคา probability of default  

ใน weighted average scenario 

4.2.8 Chapman-Kolmogorov Equation for n-step Transition Probabilities 

จากผลลัพธการประมาณคา CTM ใน 4.2.7 เปนคา CTM ที่พิจารณาความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตเฉพาะในระยะ 1 ปขางหนา ซึ่งการประมาณคา CTM ที่มากกวาระยะ 1 ป จะใชวิธีการ Chapman-

Kolmogorov Equationในการคํานวณ ดังนี้ 

    𝐏( ) =  𝐏 x 𝐏  x …  x 𝐏, n ≥ 1     (8) 
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โดยที่ 𝐏( ) คือ CTM สําหรับชวงระยะเวลา n ป 

โดยในขั้นตอนนี้จะประมาณคา PD ตามอายุคงเหลือของตราสารตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 20 

4.2.9 Approximation of Probability of Default into Fine Rating 

ผลลัพธการประมาณคา CTM ในขอ 4.2.8 ทําใหสามารถใชงานคา probability of default ของหุนกูที่

ไดรับการจัดอันดับเครดิต AAA, AA, … , CCC/C ในปที่ 1, 2, 3, ... , 20การประมาณคา probability of default 

ของหุนกูที่ไดรับการจัดอันดับเครดิต AA+, AA-, A+, A-, BBB+, BBB-, BB+, BB-, B+, B- (fine rating) จะยึด

หลักการเรียงตัวอยางเครงครัด (monotonicity) ของ probability of default และใชวิธี Piecewise Cubic 

Hermit Interpolating Polynomial (PCHIP) ดังปรากฎเปนคา PD สําหรับระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ป ทั้งนี้ 

ThaiBMAไมไดทําการคาํนวณคา PD ที่อันดับเดรดิตต่ํากวา CCC/C 

4.2.10 Approximation of Probability of Default into Tiny Years 

ผลลัพธการประมาณคา CTM ในขอ 4.2.9 ทําใหสามารถใชงานคา probability of default ของหุนกูที่

ไดรับการจัดอันดับเครดิต AAA, AA, … , CCC/C ในปที่ 1, 2 ,3 , … , 20 การประมาณคา probability of 

default สําหรับตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือเปนทศนิยม เปนตนวา 1.01 ป, 10.87 ป, 15.43 ป, 19.99 ป (tiny 

years) ฯลฯ จะยึดหลักการเรียงตัวอยางเครงครดั (monotonicity) ของ probability of default และเลือกใชวิธี 

Piecewise Cubic Hermit Interpolating Polynomial (PCHIP) 

4.3. ผลลัพธการประมาณคาProbability of Default for Thai Corporate Bonds 

ผลลัพธการคํานวณคา CTM สุดทาย (final CTM output) ที่คํานวณไดสําหรับระยะเวลา 1 ป จะเปน

ผลลัพธ CTM จากขอ 4.2.7 ซึ่งแสดงในตาราง 8 ผลลัพธ PD จากขอ 4.2.10 แสดงในแผนภาพ 9 และผลลัพธ PD 

จากขอ 4.2.9 แสดงในตาราง 10 โดยจะสังเกตไดวาผลลัพธ probability of default ในแผนภาพ 10จะมีการ

เรียงตัวอยางเครงครัดจากนอยไปมากตามคุณภาพเครดิตของหุนกูที่ต่ําลงและตามอายุคงเหลือของตราสารที่
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เพิ่มขึ้น โดยมูลคาที่ใชในการคํานวณ 12-month ECL จะเปนมูลคา probability of default ทางดานซายมือสุด

ของแผนภาพ 9 และแสดงเปนตัวเลขไดในตาราง 109 

 

 

ตาราง 8 credit transition matrix สําหรับหุนกูเอกชนระยะยาว ระยะเวลา 1 ป 

 

AAA AA A BBB BB B CCC/C Default 

AAA 89.81% 9.41% 0.54% 0.05% 0.08% 0.03% 0.05% 0.04% 

AA 0.52% 90.64% 8.17% 0.51% 0.05% 0.06% 0.02% 0.05% 

A 0.01% 3.18% 94.54% 2.06% 0.03% 0.01% 0.00% 0.18% 

BBB 0.00% 0.08% 4.97% 90.29% 2.57% 0.34% 0.01% 1.74% 

BB 0.00% 0.02% 0.21% 7.48% 83.96% 4.75% 0.39% 3.18% 

B 0.00% 0.02% 0.09% 0.25% 5.61% 85.05% 5.03% 3.95% 

CCC/C 0.00% 0.00% 0.13% 0.24% 0.69% 15.62% 51.48% 31.84% 

Default 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
ที่มา:author’s calculation 

 

                                                           
9 ขอมูล CTM และ PD ในตาราง 8 และ 10 เปนขอมูลที่ใชเฉพาะในป 2562 ผูใชงานควรอางอิงขอมูลจากหนาเว็บไซท 

http://www.thaibma.or.th/EN/Market/PropDefault.aspx ซึ่งเปนขอมูลที่เปนทางการและเปนขอมูลลาสดุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 9 คา IFRS 9 Probability of Default ในแตละอันดับเครดิตสําหรับชวงเวลา ในแตละอันดับเครดิตสําหรับชวงเวลา 1-20 ป 
19 

 

ที่มา: author’s calculation 
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ตาราง 10 คา probability of default ของหุนกูเอกชนไทย จําแนกตามแตละ rating 

 

12-month PD (%) 

AAA 0.04% 

AA+ 0.05% 

AA 0.05% 

AA- 0.06% 

A+ 0.10% 

A 0.18% 

A- 0.38% 

BBB+ 0.94% 

BBB 1.74% 

BBB- 2.29% 

BB+ 2.79% 

BB 3.18% 

BB- 3.43% 

B+ 3.61% 

B 3.95% 

B- 6.55% 

CCC+ 15.87% 

CCC/C 31.84% 

CCC- 47.59% 

CC 67.62% 

C 87.78% 

Default 100.00% 
        ที่มา: author’s calculation 
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4.4 ขอจํากัดในการใชงานProbability of Default 

ในการนําผลลัพธ probability of default ไปใชมีขอควรระวังในการใชงานดังนี้ 

1. คา PD ที่คํานวณไดมาจากสมมติฐานการศึกษาซึ่ง ผูใชงานควรมีการพิจารณาเพ่ิมเติมถึงความเหมาะสม 

2. จุดประสงคหลักของการคํานวณคา probability of default เพื่อประกอบการคํานวณมูลคา expected 

credit loss ไมไดเพ่ือใหผูใชงานนําไปประกอบการคํานวณราคาตราตราสารหนี้หรือประกอบการบริหาร

การลงทุนแบบเชิงรุก 

3. เนื่องจากขอมูลสถิติการผิดนัดชําระหนี้ที่ เกิด ข้ึนจริ งในตลาดตราสารหนี้ ไทยมีจํ านวนจํากัด  

คา probability of default ที่คํานวณไดจึงเปนการประมาณคาทางสถิติและผลลัพธการศึกษาจึงขึ้นอยู

กับสมมติฐานทางสถิติที่ระบุไวโดยในสวนของ bayesian probability จะกําหนดใหทั้ง prior 

distribution และ posterior distribution มีลักษณะการกระจายตัวแบบ dirichlet equation สวน

สมการ likelihood และสมการกระจายตัวของ 𝜋(𝑖, 𝑗)∗ จะอยูในรูป discrete multinomial 

distributionซึ่งจะมีคุณสมบัติของ conjugate prior (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน reference papers) 

(Anya, 2011) 

4. แบบจําลองทางสถิติที่เลือกใชเปนการพิจารณาความเสี่ยงในการชําระเงินคืน (credit risk) ในภาพรวม

ของบริษัทที่จัดอยูในอันดับเครดิตเดียวกัน ภายใตภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจเดียวกัน เทานั้น ไมได

พิจารณาความเสี่ยงดานการขาดสภาพคลองในการขายเปลี่ยนมือ (liquidity risk)รวมถึงไมไดพิจารณาถึง

เหตุการณที่กระทบตอความสามารถในการชําระหนี้รายบริษัท (idiosyncratic risk) เปนตนวา ไมได

พิจารณา debt-to-equity ratio ของแตละกิจการ ไมไดพิจารณาขาวการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลื่อนการ

ชําระหนี้ (ซึ่งมีบงบอกถึงความเสี่ยงในการเพ่ิมขึ้นในการชําระเงินคืนของลูกหนี้อยางมีนัยสําคัญ) ไมได

พิจารณาผลกระทบของสงครามการคาจีน-สหรัฐอเมริการที่อาจสงผลกระทบตอรายรับและคา 

probability of default ของกิจการไทยในอุตสาหกรรมประมง ฯลฯ 

5. คาพยากรณปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ ThaiBMA เลือกใชไดแก การพยากรณผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติ (GDP forecast) ซึ่งอางอิงจากคาพยากรณของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ หากมีการปรับคาพยากรณผลผลิตมวลรวมประชาชาติระหวางป ทาง 

ThaiBMA จะไมไดทําการประมาณคา probability of default ใหม โดยเบื้องตนจะทําการคํานวณคา 

probability of default ประมาณชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการเผยแพร) 
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6. ผูใชงานไมสามารถกําหนดคาน้ําหนักของสภาวะเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นไดในแตละ scenario โดยจะเปน

สมมติฐานที่กําหนดไวโดย ThaiBMA 

5. วิธีการประมาณคาความสูญเสียของการผิดนัดชําระหนี้ (Loss Given Default) 

5.1 LGD ของพันธบัตรรัฐบาลไทย (LGD for Sovereign Debt) 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ไดประมาณคา LGD ของพันธบัตรรัฐบาลไทยเปนรอยละ 0.00 เนื่องจาก

รัฐบาลไทยมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในการผิดนัดชําระหนี้ไดเตม็จํานวน 

5.2 LGD ของหุนกูเอกชนระยะยาว(LGD for long-term corporate debts) 

คา LGD ของหุนกูเอกชนอางอิงวิธีการคาํนวณมาจาก Frye (2013)10 ซึ่งประมาณคา LGD จากขอมูล 

probability of default ของตราสารหนี้ และมีพารามิเตอร 2 คา ไดแก มูลคา non-performing loan (NPL) 

และ asset correlation (Rho) (ดังแสดงในแผนภาพ 9)  โดยมีพื้นฐานความเชื่อท่ีวาทั้งคา PD และ LGD จะแปร

ผันตามเงื่อนไขหรือสาเหตุของความเสี่ยงเดียวกัน (common risk factors) ซึ่งการประยุกตใชแบบจําลองตั้งอยู

บนหลักการสําคัญสองประการไดแก 

 ประการแรก “PD and LGD Linkage Exists” โดยทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธกันผาน common risk 

factors 

 ประการที่สอง “Corporate Loan Concept” สินเชื่อธนาคารพาณิชยและตราสารหนี้มีลักษณะเปน

สัญญากูยืมเงินเชนเดียวกัน จึงอาจมีพฤติกรรมความเสี่ยงที่คลายคลึงกันและสามารถใชขอมูล corporate bank 

loan (NPL) ประกอบสมมติฐานการคํานวณLGD ของตราสารหนี้ 

                                                           
10Frye, Jon. "Loss given default as a function of the default rate." Federal Reserve Bank of Chicago (2013): 1-15. 
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แผนภาพ 11 แนวคิดการประมาณคา LGD สําหรับตราสารหนี้ไทย 

 
หมายเหต:ุ ดัดแปลงมาจากFrye (2013) 

 

แผนภาพ 11 แสดงแนวคิดในการคํานวณคา LGD โดยประมาณคาConditional Loss (cLoss) และ

ประมาณคา Conditional Default Rate (cDR) ซึ่งเปนคํานวณเปนอิสระจากกัน และระบุคา Conditional Loss 

Given Default (cLGD) โดย cLGD = cLoss/cDR สมมติฐานอีกประการหนี่งที่สําคัญในการคํานวณคา cLGD คือ

การนําคา NPL มาใชประมาณคา EL โดยคา NPL ที่เผยแพรอยูบนเว็บไซทธนาคารแหงประเทศไทยมีเพียง NPL ที่

เปนคากลางสําหรับทุกประเภทสินเชื่อเพียงคาเดียว ซึ่ง ThaiBMA ตั้งสมมติฐานใหเปน NPL ดังกลาวเปน NPL 

ของ senior secured loan หากแตแบบจําลองที่ใชตองการขอมูล NPL ของ senior unsecured loan และ 

subordinated loan ดวย จึงมีความจําเปนตองแกปญหาการขาดแคลนขอมูล NPL จําแนกตาม claim priority 

ของสินเชื่อดวยการประมาณคา NPL สําหรับ senior unsecured loan และ NPL สําหรับ subordinated loan 

ขึ้นมา โดยใชคา loan LGD ประกอบการประมาณคาเชิงเสนตรง ดังแสดงในแผนภาพ 12 

 



 

แผนภาพ 12 แสดงแบบจําลองการคํานวณคา 

 

การคํานวณคา cLoss เริ่มจาก

(ซึ่งใชขอมูล non-performing loan (NPL) 

 

                            

 

และการสมมติรูปแบบการกระจายตัวของ 

Vasicek Distribution 

 

 

หากนําคา cLoss (สมการ(8))

 

𝑐𝐿𝐺𝐷

 

โดยที่ 

แสดงแบบจําลองการคํานวณคา LGD 

หมายเหต:ุ ดัดแปลงมาจาก 

เริ่มจากการสมมติรูปแบบการกระจายตัวของ loss เปน Vasicek Distribution 

performing loan (NPL) เปน proxy variable ของการกระจายตัว) ดังสมการ

                            𝑐𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝛷[
[ ] [ ]

]   

และการสมมติรูปแบบการกระจายตัวของ conditional default rate (cDR) 

𝑐𝐷𝑅 = 𝛷[
[ ] [ ]

]  

))หารดวยคา cDR (สมการ(9)) จะไดคา cLGDดังสมการดานลาง

𝑐𝐿𝐺𝐷 = 𝛷[𝛷 [𝑐𝐷𝑅] − 𝑘]/𝑐𝐷𝑅   

𝑘 =
[ ] [ ]
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ดัดแปลงมาจาก Frye (2013) 

Vasicek Distribution 

ดังสมการ 

  (9) 

conditional default rate (cDR) เปนการกระจายตัว 

  (10) 

ดังสมการดานลาง 

  (11) 

  (12) 
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โดยที่ 𝑐𝐷𝑅 (ยอมาจาก conditional default rate) คือคา default rate ที่คํานวณตามสมมติฐานการ

กระจายตัว Vasicek distribution 

 𝑐𝐿𝑜𝑠𝑠 (ยอมาจาก conditional loss) คือคา expected credit loss ของ bank loan portfolio ที่

คํานวณตามสมมติฐานการกระจายตัวของ Vasicek distribution 

 𝑃𝐷 คือ คา Probability of Default ที่คํานวณโดย ThaiBMA 

 𝐸𝐿 คือคา expected loss ใชขอมูล non-performing loan ของสินเชื่อธนาคารพาณิชยเปนตัว

แปรแทนมูลคา expected loss ของตราสารหนี้ 

 𝑘 คือ LGD Risk Index 

 𝑞 คือ คาLGD quantile 

 𝜌 คือคาสหสัมพันธของมูลคาสินทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

𝛷[*] คือ Normal cumulative distribution function (Normal CDF) 

𝛷 [*] คือ Inverse normal cumulative distribution function (Inverse Normal CDF) 

ซึ่งหากแทนคาตัวแปร cDR, EL และ k ในดานขวามือของสมการ (10) และ (11) จะไดเปนมูลคา LGD 

ทางดานซายมือ 

ทั้งนี้ สาเหตุที่เลือกใช Vasicek Distribution เนื่องจากเปนรูปแบบการกระจายตัวทางบริษัท KMV 

Corporation โดย Oldrich Alfons Vasicek พัฒนาและเผยแพรสูสาธารณะในป 1991 เพ่ือทําการทํานาย

พฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้ของ bank loan portfolio โดยเฉพาะ ซึ่งอาจอนุมานไดวาพฤติกรรมการผิดนัด

ชําระหนี้ของ bank loan portfolio เองอาจมีลักษณะที่คลายคลึงกับพฤติกรรมการผิดนัดชําระหนี้ของ fixed 

income portfolio จึงมีความหมายทางเศรษฐศาสตรที่สอดคลองและสามารถอธิบายโดยเขาใจได ทั้งนี้  

หากเปรียบเทียบกับทางเลือกในการใชงาน Beta Distribution หรือ Gamma Distribution ที่แมวาสามารถใช

ทํานายพฤติกรรมของ LGD ได แตมีขอเสยีสําคัญคือขาดความหมายเชิงเศรษฐศาสตรของผลลัพธ LGD 

นอกจากนี้  ยังมีหลักฐานเชิงประจักษที่นาสนใจที่วาการเพิ่มขึ้นของคาพารามิ เตอรของ Vasicek 

distribution คือ asset correlation (𝜌) จะทําใหลักษณะการกระจายตัวของ conditional loss given 

default (cLGD) เบขวา (skew to the right) มากข้ึนและคา LGD ที่คํานวณไดเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งอาจสะทอนถึงคา 
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LGD ที่รวมการพิจารณา catastrophic default risk ที่เพิ่มสูงข้ึน ยกตัวอยางในกรณีวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ที่มี

บริษัทผิดนัดชําระหนี้เปนจํานวนมาก 

5.3 ผลลัพธการประมาณคา LGD หุนกูเอกชนไทยระยะยาว 

ผลลัพธ LGD ที่ประมาณคาไดแบงตามความเสี่ยงในการไดรับเงนิคนืในกรณีที่ตราสารหนี้ของตราสารหนี้ 

ซึ่งระบุดวยขอมูล claim type และแบงเปนคา LGD ได 3 ประเภท ดังตาราง 1311 

 

ตาราง 13 Loss Given Default for Thai Fixed Income Securities 

Claim Type Loss Given Default (%) 

Senior Secured 37.1% 

Senior Unsecured 52.3% 

Subordinated 78.2% 

ที่มา: author’s calculation 

ซึ่งหมายความวา ในกรณีที่ผูใชงานลงทุนในตราสารหนี้ที่เปน senior debt และมีหลักทรัพยค้ําประกันจะ

ประมาณคา LGD ไดเปน 0.4 เปนตน และหากนําไปทนคาในสมการ (1) หรือ (2) รวมกับคา probability of 

default จะไดคา expected credit loss เพ่ือไปบันทึกมูลคาทางบัญชีได 

5.4 ขอจํากัดในการนําผลลัพธ Loss Given Default ไปใช 

ในการนําผลลัพธ Loss  Given Default ไปใชมีขอจํากัดดังนี้ 

1. จุดประสงคหลักของการคํานวณคา Loss Given Default เพื่ออํานวยความสะดวกกับผูรวมตลาดในการ

คํานวณมูลคา expected credit loss โดยอาจนําไปใชประกอบสมมติฐานการคํานวณมูลคาการกัน

สํารองการลงทุนในตราสารหนี้ตามมาตรฐานความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ ไดเชนกันหากผูใชงานตรวจอสบแลววา

การคํานวณ Loss Given Default ดวยวิธีของ ThaiBMA สอดคลองกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง

นั้น ทั้งนี้ ไมไดมีวัตถุประสงคใหผูใชงานนําผลลีพธดังกลาวไปประกอบการคาํนวณราคาตราตราสารหนี้ทุก

กรณ ี

                                                           
11 ขอมูล LGD ในตาราง 13 เปนขอมูลที่ใชเฉพาะในป 2562 ผูใชงานควรอางอิงขอมูลจากหนาเว็บไซท 

http://www.thaibma.or.th/EN/Market/LossGiven.aspx ซึ่งเปนขอมูลที่เปนทางการและเปนขอมูลลาสุด 
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2. การประมาณคาผลลัพธ Loss Given Default มีขอจํากัดในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดข้ึน

จริงในตลาดตราสารหนี้ไทย เนื่องจากไมเคยมีรายการซื้อขายตราสารหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้ในตลาดรองมา

กอน หรือขอมูลของกระบวนการขายทอดสินทรัพยของกิจการที่มีสถานะลมละลายสามารถติดตามและ

คนหาไดโดยลําบาก ผลลัพธ Loss Given Default ที่คํานวณไดจึงเปนพียงการประมาณคาดวย

แบบจําลองทางสถิติ และอาจมีการปรับปรุงวิธีการศึกษาคา Loss Given Default ในอนาคตหากมีขอมูล

การซื้อขายจริงเกิดขึ้น 

3. สมมติฐานทางสถิติสําคัญในการศึกษา Loss Given Default คือการกระจายตัวของคา conditional 

default rate และ conditional loss อยูในรูปแบบ Vasicek Distribution ซึ่งรูปแบบการกระจายตัว

ดังกลาวอาจไมสอดคลองกับภาวะตลาดตราสารหนี้ในบางกรณี (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน reference 

paper) 

4. มูลคา Loss Given Default ที่เกิดข้ึนจริงอาจขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก จุดประสงคของการเสนอขาย

หุนกู  มูลคายุติธรรมที่สามารถขายหลักทรัพยค้ําประกันได สภาพคลองในการขาย สภาพคลองของ

หลักทรัพยค้ําประกัน ปริมาณหนี้สินตอทรัพยสินทั้งหมด ลําดับการไดรับการชําระเงินคืนของหนี้สิน เปน

ตน โดยในปจจุบันยังไมพบแบบจําลองทางสถิติใดที่ใชประมาณคา Loss Given Default โดยพิจารณา

จากปจจัยที่เก่ียวของไดทั้งหมด และแบบจําลองที่เลือกใชไดพิจารณา priority right และ probability 

of default เปนปจจัยหลักในการคํานวณ ผูใชงานจึงอาจพิจารณาปจจัยอ่ืนที่เก่ียวของกับคา Loss 

Given Default ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละกิจการรวมดวย 

5. มูลคา LGD อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละป ข้ึนอยูกับคา parameter (asset correlation และ 

NPL) รวมถึงมลูคา probability of default ที่คํานวณไดในแตละปดวย 

6. การเผยแพร 

ThaiBMA จะทําการเผยแพรคา forward-looking CTM, forward-looking probability of default 

และ loss given default บนเว็บไซท http://www.thaibma.or.th มีการอัพเดทขอมูลเปนรายปพรอมกัน  

(ปละหนึ่งครั้ง) ในชวงเดือนมิถุนายนซึ่งอาจเผยแพรชาหรือเร็วขึ้นอยูกับการไดรับขอมูลที่ใชในการคํานวณ อยางไร

ก็ดี ในการใชงาน PD และ LGDอาจมีขอจํากัดในเรื่องของแบบจําลองการประมาณคา รวมทั้งสมมติฐานที่ทาง

ThaiBMA ใชในการประมาณคา โดย PD ที่ทาง ThaiBMA เผยแพรนี้ เปนเพียงการอํานวยความสะดวกในการ



28 
 

เผยแพรขอมูลใหกับผูรวมตลาด ซึ่งผูใชงานจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามหลักเกณฑตาง ๆ  

ที่เก่ียวของตอไป 

ภาคผนวก กความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ Credit Transition Matrix 

Credit Transition Matrix (CTM) อาจมีชื่อเรียกอื่นวา Transition Probability Matrix (TPM), 

Probability Models of Credit Risk, Rating Transition Matrix, Rating Migration Matrix, Credit 

Transition Probability เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับใชบริหารความเสี่ยงในตราสารหนี้และเครื่องมือทางการเงิน

อ่ืนๆ มีลักษณะเปนเทริกซขนาด 8x8 ดังนี้ 

 

จากภาพดานบนเปนตัวอยาง S&P Credit Transition Matrix ระยะ 1 ป ซึ่งเปนตารางแสดงคาความ

นาจะเปนที่อันดับเครดิต ณ ตนปจะเปลี่ยนแปลงไปเปนอันดับเครดิตที่ระบุ ณ ปลายป ยกตัวอยางเชน ความนาจะ

เปนที่ ตราสารหนี้ที่ตราสาร หรือ กิจการไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือเปน AAA ณ ตนป จะคงอันดับเครดิต 

AAA ไวได ณ ปลายปเปน 89.82% ในขณะที่ความนาจะเปนท่ีตราสารหนี้ตราสารหนี้ที่ตราสาร หรือ กิจการไดรับ

การจัดอันดับเครดิตเปน AAA ณ ตนปจะถูกปรับลดอันดับเครดิตณ ปลายปเปน AA เปน 9.42%  และความนาจะ

เปนที่ตราสารหนี้ที่ตราสาร หรือ กิจการไดรับการจัดอันเครดิต ณ ตนปเปน AAA และผิดนัดชําระหนี้ภายใน

ระยะเวลา 1 ป เปน 0.00% โดยที่คอลัมนที่ 8 จะเปน probability of default ของแตละอันดับเครดิตและ

นําไปใชในการคํานวณมูลคา expected credit loss (ECL) 

ทั้งนี้ ผลลัพธการศึกษา Credit Transition Matrix สามารถประยุกตใชกับการบริหารความเสี่ยงตราสาร

หนี้ได ดังนี้ 

1. ชวยวัดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตจากความเสี่ยงเชิงคุณภาพใหเปนความเสี่ยงเชิง

ปริมาณ (quantifiable risk) 
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2. ชวยในการคาดการณคุณภาพเครดิตที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตสําหรับหลักทรัพยรายตัวหรือพอรทฟอ

ลิโอของหลักทรัพย 

3. ชวยในการประเมินราคาของหลักทรัพย โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่อันดับเดรดิตจะถูกปรับลด 

4. ชวยประเมนิคาที่เหมาะสมของปริมาณ capital ที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย 

5. ชวยประเมนิมูลคาการกันสํารองของเงินลงทุน 
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ภาคผนวก ข การประยุกตใชวิธีการของ Generator Matrix เพื่อคํานวณคา Credit Transition Matrix ที่

สอดคลองกับทฤษฎีทางการเงินทุกประการ 

ในการคํานวณให CTM วิธีหนึ่งที่นิยมใชคือวิธีของ Generator Matrix เนื่องจากกระบวนการของ 

Generator Matrix จะทําใหไดผลลัพธซึ่งเปน proper markov matrix ซึ่งการทําให CTM เปน proper markov 

matrix จะมีคุณสมบัติที่พึงประสงคและสอดคลองกับคุณสมบัติของทฤษฎี่เกี่ยวกับความนาจะเปนสองประการ12 

คือ 

ประการแรก สมาชิกทุกตัวในเมทริกซที่มีคุณสมบัติเปน proper markov matrix จะมีคามากกวาหรือ

เทากับศูนย 

ประการที่สอง ผลรวมของสมาชิกในแถวนั้นจะมีคาเทากับหนึ่งเสมอ 

 โดยวิธีของ Generator Matrix จะทําการแปลง CTM (𝑷) ที่คาํนวณไดเปน Generator Matrix (𝑸) ดวยสูตร 

      𝑸 = 𝐿𝑛{𝑷}    (13) 

ฟงกชัน 𝐿𝑛{𝑷} สามารถประมาณคาดวยการกระจายตัวของเทยเลอร (Taylor’s expansion) ซึ่งระบุโดย 

( ) (𝑷 𝑰)∞                        (14) 

𝑷 คือ CTM ที่ตองการปรับปรุงใหมีคุณสมบัติ Proper Markov Matrix 

𝑰 คือ เมทริกซเอกลักษณขนาด 8x8 

ผลลัพธ Generator Matrix (𝑸) ที่คํานวณไดจากสมการ (13) และสมการ (14) แสดงในตาราง 14 

 

 

                                                           
12Knill, Oliver. Linear Algebra with Probability.Harvard University, 2011, 

http://www.math.harvard.edu/~knill/teaching/math19b_2011/handouts/lecture33.pdf. 
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ตาราง 14 Generator Matrix 

-0.107671 0.104387 0.001351 0.000241 0.000908 0.000221 0.000723 -0.000160 

0.005775 -0.100114 0.088252 0.004619 0.000494 0.000658 0.000270 0.000045 

-0.000069 0.034495 -0.058160 0.022342 -0.000040 0.000072 0.000019 0.001341 

0.000002 -0.000950 0.054177 -0.103377 0.029636 0.003138 -0.000206 0.017580 

0.000082 0.000276 -0.001506 0.086455 -0.177197 0.056117 0.003663 0.032109 

-0.000003 0.000237 0.000973 -0.000736 0.066684 -0.170903 0.075792 0.027957 

0.000000 -0.000063 0.001632 0.003163 0.001997 0.235111 -0.674476 0.432635 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

             ที่มา: author’s calculation                          

และหากปรับปรุงให Generator Matrix (𝑸) เปน Exact Generator (𝑸 ) จะสามารถแปลง 

𝑸 เปนผลลัพธ 𝑷 เปนซึ่งมีคุณสมบัติ Proper Markov Matrix โดย 𝑸  จะตองมีคุณสมบัติครบ 

ทั้ง 3 ประการ ดังนี้ 

q(i, j ≠ i) = q(i, j ≠ i)เมื่อ q(i, j ≠ i) ≥ 0                               (15) 

q(i, j ≠ i) = 0 เมื่อ q(i, j ≠ i) ≤ 0                                    (16) 

                             q(i, i) = − q(i, j)                        (17) 

โดยที่ q(i, j) เปนสมาชิก ณ แถว i คอลัมน j ของ Generator Matrix (𝑸) 

ซึ่งหมายความวา การปรับปรุง 𝑸 เปน 𝑸𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕 หากมีสมาชิกใดก็ตามในคาของ Generator (𝑸) มีคา

นอยกวาศูนย หรือ ผลรวมของสมาชิกนอกเสนทแยงมุมในแถวเดียวกันไมเทากับเครื่องหมายตรงขามของคาในเสน

ทแยงมุมของแถวนั้น จะไมสามารถเรียก 𝑸 วาเปน 𝑸 และจะไมสามารถนําคา 𝑸 กลับไปคํานวณคา 

CTM ที่เปน Proper Markov Matrix ได กระบวนการปรับปรุง CTM ดวยวิธีการของ Generator จึงมี

ความสําคัญในการสราง CTM ที่สอดคลองกับทฤษฎีทางการเงินอยางเต็มที่ 
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ตาราง 15 Exact GeneratorMatrix 

-0.107751 0.104309 0.001350 0.000241 0.000908 0.000221 0.000722 0.000000 

0.005775 -0.100114 0.088252 0.004619 0.000494 0.000658 0.000270 0.000045 

0.000000 0.034463 -0.058214 0.022321 0.000000 0.000072 0.000019 0.001340 

0.000002 0.000000 0.053876 -0.103951 0.029472 0.003120 0.000000 0.017482 

0.000082 0.000275 0.000000 0.086090 -0.177947 0.055880 0.003648 0.031973 

0.000000 0.000236 0.000971 0.000000 0.066540 -0.171272 0.075628 0.027897 

0.000000 0.000000 0.001632 0.003163 0.001997 0.235100 -0.674507 0.432615 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

ที่มา: author’s calculation 

เมื่อคํานวณ Exact Generator (𝑸 ) ซึ่งเปนเมทริกซขนาด 8x8 ไดแลว (ตาราง 15) จะตองแปลง 

𝑸  กลับเปน 𝑷 ซึ่งเปนผลลัพธ CTM สุดทายและจะได CTM ท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับทฤษฎีทางการ

เงินทุกประการ (𝑷𝑷𝑴𝑲,𝒉) ซึ่ง 𝑸  และ 𝑷 จะมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 

    𝑷𝑷𝑴𝑲,𝒉 = 𝑒𝑥𝑝{ℎ𝑸 }                            (18) 

𝑒𝑥𝑝(ℎ𝑸𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕) =
(𝒉𝐐𝐄𝐱𝐚𝐜𝐭)

!

∞

        (19) 

โดยที่    ℎ คือระยะเวลาของ period ที่ใชพิจารณาความเสี่ยงดานเครดิตและประมาณคาฟงกชัน 

𝑒𝑥𝑝{ℎ𝑸 } ดวยการกระจายตัวของเทยเลอรตามสมการดานลาง 

 𝑷𝑷𝑴𝑲,𝒉 คือ CTM ที่ไดรับการปรับปรุงใหเปน proper markov matrix และสอดคลองกับทฤษฎี

ทางการเงินทุกประการ (ตาราง 5) 
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