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เกร็ดความรู: การวัดคาความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ (Measuring Default Risk) 
 การวัดคาความเสี่ยงในการผิดชําระหนี้นั้น มีอยูดวยกัน 2 วิธีคือ ประเมินการวิเคราะหทางการเงิน (Financial 
Analysts’ Assessments) และ ประเมินจากตัววัดในตลาด (Market-based measure)   

1. ประเมินการวิเคราะหทางการเงิน (Financial Analysts’ Assessments) : การวัดคาความเสี่ยงดวยวิธีนี้ ทําการ
วิเคราะหจากบัญชีการเงินที่แทจริงและปจจัยทางดานเศรษฐกิจในอนาคตของผูขอกู   การตรวจสอบบัญชีการเงินนั้น
สะทอนใหเห็นผลกําไรในอดีต, บัญชีรายรับรายจาย ทรัพยสินในปจจุบัน และความสามารถในการดําเนินธุรกิจให
ยั่งยืนไดเมื่อมีภาวะทางการตลาดที่ไมคาดคิดเกิดข้ึน   การวิเคราะหผลการดําเนินงานในอดีตและความสัมพันธดาน
ความนาเชื่อถือ สามารถบงบอกประวัติในการชําระคืนเงินกู, การรักษาเครดิต, การเปลี่ยนแปลงของรายไดของผูกู และ
ผูใหกูรายใดไดรับสิทธิคุมครองที่จะไดรับการชําระหนี้กอนเจาหนี้รายอื่น เมื่อเกิดกรณีท่ีผูขอกูลมละลายหรือไม
สามารถชําระหนี้ได  

นอกจากการประเมินการวิเคราะหจากบัญชีการเงินแลวนั้น อันดับความนาเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความ
นาเชื่อถือเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีใชในการประเมินการวิเคราะหทางการเงิน  ซึ่งบริษัทจัดอันดับฯ ท่ีเปนที่รูจักกันแพรหลาย
นั้นไดแก Moody’s, Standard & Poor’s, Duff and Phelps, Fitch และ Trist โดยบริษัทจัดอันดับฯ จะทําการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือใหกับผูขอกูแบงตามกลุม Investment grade หรือกลุม Speculative grade และแบงแยกยอยตาม
สัญลักษณของการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีทางบริษัทจัดอันดับฯ กําหนดไว  
  ถึงแมวาบริษัทจัดอันดับฯ แตละแหงจะมีการกําหนดสัญลักษณและการใหนิยามของสัญลักษณแตกตางกันไป
ก็ตาม   แตหุนกูท่ีจัดอยูในกลุม Investment grade มักจะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการผิดชําระหนี้นอยมาก หรือแทบจะไมมี
ความเปนไปไดเลยก็วาได   ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากมาตรฐานในการวิเคราะหท่ีสมเหตุสมผลของบริษัทการจัด
อันดับฯ เอง และสวนใหญหุนกูท่ีมีแนวโนมวาจะเกิดการผิดชําระหนี้จะถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือใหต่ําลงมาอยู
ในกลุมของ Speculative grade กอนที่จะเกิดการผิดชําระหนี้เสมอ  ท้ังนี้หุนกูท่ีไดถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีต่ําลงไป 
ยอมสงผลตอราคาของหุนกูตัวนั้น ๆ ดวยเชนกัน   สภาพคลองในการขายคืนหุนกูการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
กลุม Speculative  ทําใหนักลงทุนโดยมากไมตองการจะลงทุนในหุนที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํา เพราะมีความเปนไป
ไดท่ีจะเกิดการบริหารการลงทุนที่ขาดทุนสูงมากกวาลงทุนในหุนกูท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือสูง ๆ  

2. การประเมินโดยพิจารณาจากขอมูลท่ีมีอยูจริงในตลาด (Market-based measure) สะทอนใหเห็นถึงความ
แตกตางของราคาและอัตราผลตอบแทนในตลาดอยางชัดเจน สําหรับขอดีของการวัดคาความเสี่ยงดวยวิธีนี้ก็คือ ขอมูลท่ี
เปดเผยเหลานี้มีความเกี่ยวพันธโดยตรงกับราคาของหุนกูท่ีมีการซื้อขาย อีกทั้งขอมูลและราคาเหลานี้ยังเปนคาท่ีแทจริง
และทันสมัย ซึ่งความสัมพันธระหวางสวนตาง (spread) ของอัตราผลตอบแทนระหวางพันธบัตรและหุนกูท่ีมีความเสี่ยง 
กับอัตราการเกิดการผิดชําระหนี้ของผูขอกูนั้นคอนขางสูง 
 การวัดคาความเสี่ยงดวยการประเมินจากตัววัดในตลาดที่นิยมกันมากวิธีหนึ่งคือการใชอัตราสวนของราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยหรือหุนกู กับพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ท่ีไมมีความเสี่ยง  (Default-free synthetic 
Treasury security) โดยพันธบัตรรัฐบาลมีกระแสเงินเหมือนกับหุนกูท่ีมีความเสี่ยงท่ีนํามาเปรียบเทียบ  แตราคาที่
กําหนดจะเปนไปตามลักษณะของอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรนั้น ๆ  
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 ตัวอยางการวัดคาความเสี่ยงและความสัมพันธท่ีอาจจะเกิดการผิดชําระหนี้ โดยเปรียบเทียบระหวางตราสาร
หนี้ท่ีไมมีการจายดอกเบี้ยจนถึงครบกําหนด (Zero-coupon bonds) ท่ีออกโดยรัฐบาล (Riskless debt) และที่ออกโดย
บริษัทเอกชน (Risky debt) ซึ่งผลลัพธของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทที่ออกโดยเอกชน มีความเปนไปไดสอง
กรณีคือ บริษัทผูขอกูสามารถจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยได  และผูขอกูไมสามารถชําระคืนเงินได และกลายเปน
หนี้สูญ   
 อัตราสวนของราคาหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลและหุนกูเอกชนที่มีความเสี่ยงสามารถใชเปน
ตัวบงช้ีใหเห็นความเสี่ยงในการผิดชําระหนี้ไดอีกวิธีหนึ่ง  แตอยางไรก็ตามการวัดคาความเสี่ยงดวยการประเมินจากตัว
วัดในตลาดนั้นคอนขางจะเปลี่ยนแปลงงายตามขอมูล และขาวสารใหมๆ ท่ีถูกปอนเขามาในตลาดที่มากจนเกินไป ซึ่ง
บางครั้งทัศนะวิสัยของนักลงทุนเองอาจจะทําใหคาสวนตาง (spread) เกิดการคาดเคลื่อนกวาท่ีควรจะเปน  สงผลกระทบ
ใหราคาในตลาดของหุนกูตัวนั้นต่ําลงและยังสงผลใหอันดับความนาเชื่อถือลดลงดวยเชนกัน 
 
 


