การวัดมูลค่าความเสีย่ ง (Value at Risk) ของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง
ค่าเงินบาทกับดอลลาร์ สรอ.
ปริศนา ทองภู่
ดร.ม.ล.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยําของตัวแบบจําลองที่ใช้ ใน
การพยากรณ์มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) ของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และ 99% ตัวแบบจําลองที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้ วย วิธเี ดลต้ า โดยใช้ การกระจายแบบ
ปกติ (Delta Normal) วิธกี ารจําลองโดยใช้ ข้อมูลในอดีต(Historical Simulation) และวิธถี ัวเฉลี่ย
ถ่วงนํา้ หนักแบบเอ็กซ์โปเน็นเชียล (Historical Simulation with Exponentially Weighting ) และ
ทําการทดสอบความแม่นยําของตัวแบบจําลองโดยวิธี การทดสอบย้ อน (back-testing) ข้ อมูลที่
ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วย ข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยนกลาง ของค่าเงินบาทกับดอลลาร์ สรอ. จาก
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2557
จากการศึกษาพบว่า ตัวแบบจําลองแต่ละตัว มีความแม่นยําในการพยากรณ์ค่า VaR ใน
ระดับที่แตกต่างกัน การกําหนดระดับความเชื่อมั่นในการคํานวณ VaR ก็ส่งผลต่อความแม่นยํา
ของแต่ละตัวแบบจําลองด้ วย วิธีเดลตาโดยใช้ การกระจายแบบปกติ (Delta Normal) เป็ นตัว
แบบจํา ลองที่ใ ห้ นํ้า หนั ก ข้ อ มู ล ในอดี ต เท่ า ๆ กัน ในการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ภายใต้
สมมติ ฐ านที่ว่ า อัต ราผลตอบแทนมี ก ารแจกแจงแบบปกติ ซึ่ ง อั ต ราผลตอบแทนของอัต รา
แลกเปลี่ยนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ส่งผลให้ VaR ที่คาํ นวณได้ มีค่าคลาดเคลื่อนกว่าระดับที่
ควรจะเป็ น สําหรับตัวแบบจําลองโดยใช้ ข้อมูลในอดีต (Historical Data Simulation) เป็ นตัวแบบ
ที่ใช้ สมมติฐานเรื่องการกระจายตัวของผลตอบแทนเพียงเล็กน้ อย สามารถพยากรณ์มูลค่าความ
เสี่ยงได้ แม่นยํา มีความใกล้ เคียงกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด ส่วนตัวแบบจําลอง
แบบถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักแบบเอ็กซ์โปเน็นเชียล (Historical Simulation with Exponentially
Weighting) เป็ นตัวแบบ ที่ให้ นาํ้ หนักข้ อมูลปัจจุบันมากกว่าในอดีตนั้น สามารถพยากรณ์มูลค่า
ความเสี่ยงได้ แม่นยํารองลงมา

1. บทนํา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate) เป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญประการหนึ่งในการทําธุรกรรมกับต่างประเทศ ทั้งทางด้ านการค้ า การลงทุน ตลอดจนการ
ให้ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ จําเป็ นต้ องอาศัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการ
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ทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลางเชื่อมโยงราคาสินค้ า และบริการระหว่ างประเทศ ที่มีสกุลเงินต่ างกันให้ มี
มูลค่าเท่าเทียมกัน ธุรกิจทุกธุรกิจ ล้ วนแต่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้ วยกันทั้งสิ้น ความเสี่ยง
หนึ่ ง ที่ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศเผชิ ญ หน้ าอยู่ แ ละหลี ก เลี่ ย งได้ ย ากคื อ ความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตรา แม้ ว่าในอดีต ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศจะมีแนวคิดว่า กิจการระหว่าง
ประเทศสามารถใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินล่วงหน้ า (Forward Exchange Rate) ในการป้ องกันความ
เสี่ยง แต่ในภาคปฏิบัติได้ พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินล่ วงหน้ า ล้ มเหลวในการทําหน้ าที่ของการ
พยากรณ์ค่าในอนาคตของเงินตราอย่ างเที่ยงตรง และมีความเบี่ยงเบนมากจนเชื่อถือได้ ยาก
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็ นความเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบต่ อการตัดสินใจลงทุน
เพราะธุรกิจ อาจจะเกิดความเสี่ยงจากการเกิดผลกําไรหรือผลขาดทุนในมูลค่าของกิจกรรมทาง
ธุรกิจ หรือการลงทุนอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินในตลาด
การวัดมูลค่าความเสี่ยง ( Value at Risk) หรือ VaR เป็ นวิธวี ัดความเสี่ยงที่นิยมมาก
ที่สดุ เพราะ VaR วัดความเสี่ยงออกมาเป็ นจํานวนเงิน เช่น กี่บาท กี่ดอลลาร์สหรัฐ จึงดูค่อนข้ าง
เข้ าใจง่ายและดูเป็ นรูปธรรม โดยค่าหนึ่งๆ ของ VaR คือจํานวนเงินที่คาดว่า จะสูญเสียมากที่สดุ
(maximum expected loss) ภายในห้ วงเวลาหนึ่ง (มักเป็ นจํานวนวัน) ด้ วยความเชื่อมั่นทางสถิติ
ระดับหนึ่ง ที่ว่ากันเป็ นเปอร์เซ็นต์ (% of confidence level) ยิ่ง VaR มีค่ามาก ก็ย่ิงหมายความ
ว่า เสี่ยงมาก แต่กจ็ ะหมายความด้ วยว่าไม่น่าจะเกิดเสียหายเกินจํานวนนั้น
เนื่องจาก VaR ชี้ถึงความเสียหายที่มากที่สดุ ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้เอง ทําให้ ค่าของ VaR
เทียบเท่ากับปริมาณเงินทุน (equity capital) ที่พึงจะมีได้ สาํ หรับความเสี่ยงด้ านตลาดเงิน
(market risk) เพราะจุดประสงค์ของเงินทุนคือ เงินก้ อนที่กนั ไว้ เป็ น buffer เผื่อความเสียหายที่
ร้ ายแรงที่สดุ จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (trading) นั่นเอง มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสําหรับ
ตลาดเงิน (market risk) จึงกําหนดให้ สถาบันการเงินต้ องดํารงเงินทุนหรือ equity capital ไม่ต่าํ
กว่าค่า VaR ที่ครอบคลุม ช่วงเวลา 10 วัน และมีระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ที่ 99%
ในขณะที่ความหมายของ VaR ดูไม่ค่อยยุ่งยาก แต่วิธกี ารได้ มาซึ่งตัวเลข VaR นั้นมี
ความยุ่งยากพอสมควร ความยากของ VaR นั้นเริ่มจากประเด็นคุณภาพข้ อมูลที่นาํ มาใช้ และการ
ทําแบบจําลองในเรื่องการกระจายของข้ อมูล (distribution modeling) วิธกี ารเตรียมค่า VaR ก็มี
หลายวิธี ซึ่งแต่ ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมในการใช้ ไม่ เหมือนกัน ทั้งจะให้ ผลลัพธ์
ตัวเลขแตกต่างกันไปอีกด้ วย ซึ่งหมายความว่า ค่า VaR จากแต่ละวิธอี าจจะเอามาเปรียบเทียบกัน
ไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าการวัดความเสี่ยงด้ วยวิธีมูลค่าความเสี่ยงในประเทศไทยเริ่มมี
การใช้ มากขึ้นแต่ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้ชัดเจนนัก ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้ องการศึกษาเปรียบเทียบ
มูลค่าความเสี่ยง (VaR) โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ วัดมูลค่าความเสี่ยงใน 2 วิธคี ือ แบบจําลองมูลค่า
ความเสี่ยงโดยใช้ ข้อมูลในอดีต และการวัดจากค่าเดลตา เปรียบเทียบกัน เนื่องจากทั้งสองวิธีการ

149

วัดมูลค่าความเสี่ยงเป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและแต่ละวิธีการก็ยังมีรูปแบบปลีกย่อยแยกลง
ไปอีกมากมาย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการใช้ เทคนิค Value at Risk (VaR) ในการวัดมูลค่าความเสี่ยง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์ สรอ.
2. เพื่อเปรียบเทียบ ผลของการใช้ ตัวแบบจําลองที่แตกต่างกัน ต่อการพยากรณ์ค่า VaR
3. เพื่อสามารถเลือกตัวแบบจําลอง และวิธปี ระมาณค่า VaR ได้ อย่างเหมาะสม

3. สมมติฐานของการวิจยั
1. การวัดมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) โดยการใช้ ตัวแบบที่แตกต่างกัน สามารถวัด
มูลค่าความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างค่าเงินบาทกับดอลลาร์สรอ. ได้ ไม่แตกต่างกัน
2. มูลค่าความเสี่ยงอันเกิดจาก การวัดมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) มีความแม่นยําใน
การพยากรณ์ มูลค่าความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล สํา หรั บ ประกอบการตั ด สิ น ใจ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับดอลลาร์ สรอ.
2. เพื่ อคํานวณหาค่ า ความเสี่ยงทางการเงินในเชิ งปริ มาณ ที่จะใช้ ใ นการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็ นข้ อเสนอแนะ และเป็ นแนวทางการบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

5. ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
การศึกษาครั้ งนี้ ใช้ ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนกลาง ระหว่ างค่ าเงินบาทกับดอลลาร์ สรอ.
ในช่วงเวลา ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน
ข้ อมูลทั้งสิ้น 2,199 วัน โดยคํานวณมูลค่าความเสี่ยง (VaR) ด้ วยวิธีการ Delta Normal ,
Historical Simulation และ Historical Simulation with Exponentially เพื่อเปรียบเทียบว่าตัว
แบบใด มีความแม่นยําในการพยากรณ์มากที่สดุ พิจารณาค่า VaR ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และ 99% และคํานวณด้ วยระยะเวลาของข้ อมูลที่ใช้ ในการประมาณค่า VaR ที่ต่างกัน คือ 1 วัน
5 วัน และ 20 วัน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษานี้ เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ประกอบด้ วย ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งข้ อมูลดังกล่ าว รวบรวมได้ จาก หนังสือเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง วารสารทางการเงิน งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประเทศ รวบรวมข้ อมูลจาก www.bot.or.th ซึ่งเป็ นการ
เก็บข้ อมู ลอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ ของค่ าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เป็ น
รายวัน ตั้งแต่ 3 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 2,199 วัน

6. ระเบียบวิธีวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ มีดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนระหว่ างค่ าเงิน
บาทกั บ ดอลลาร์ สรอ. เกี่ย วกั บ รายละเอีย ดของข้ อ มู ล ทางด้ า น การกระจายตั ว ของอัต รา
ผลตอบแทน เช่น การหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวัด
ความเบ้ (Skewness) และการวัดความโด่ง (Kurtosis)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็ นการคํานวณข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยนระหว่ างค่ าเงิน
บาทกับดอลลาร์ สรอ. โดยใช้ ตั วแบบจํา ลองต่ า ง ๆ เช่ น วิธีเ ดลตาใช้ การกระจายแบบปกติ
(Delta Normal) วิธกี ารจําลองโดยใช้ ข้อมูลในอดีต (Historical Simulation) และวิธถี ัวเฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนักแบบเอ็กซ์โปเน็นเชียล (Historical Simulation with Exponentially Weighting) จากนั้น
เป็ นการเปรียบเทียบมูลค่าความเสี่ยงที่ได้ จากตัวแบบจําลองแต่ละตัว ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และ 99%
3. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดความเสี่ยง โดย
วิธีการทดสอบย้ อน (back-testing) เป็ นการนําเอามูลค่าความเสี่ยงที่วัดได้ เปรียบเทียบกับการ
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต ซึ่งในการศึกษานี้ ได้ วัดมูลค่าความเสี่ยงโดยวิธีต่าง ๆ ในช่วงเวลา
ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2549 ถึง ธันวาคม 2556 และทําการทดสอบย้ อนโดยใช้ ข้อมูล ในช่วง
เวลาตั้งแต่ เดือน มกราคม 2557 ถึง เดือน ธันวาคม 2557

7. ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า การที่อตั ราผลตอบแทนรายวันของ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงิน
บาทกับดอลลาร์ สรอ. มีการแจกแจงแบบ หางอ้ วน และมีลักษณะเบ้ ไปทางซ้ ายนั้น มีลักษณะการ
แจกแจงแบบไม่ปกติ โดยหลักฐานเชิงประจักษ์น้ ี แสดงให้ เห็นว่า การคํานวณค่า VaR ภายใต้
สมมติฐานว่า อัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบปกติ อาจส่งผลให้ VaR ที่คาํ นวณได้ มีค่าตํ่า
กว่าระดับที่ควรจะเป็ น อันเนื่องมาจาก ค่าพารามิเตอร์ท่ปี ระมาณไม่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร
นั่นเอง
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ตารางที่ 7.1 สรุป ค่ า สถิติ ท่ีส าํ คั ญ ของอัต ราผลตอบแทนรวม ของอัต ราแลกเปลี่ ย น
ค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2549 – 2557
Year
Mean
STD
Skewness
Kurtosis
2549-2557
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

-0.010%
-0.053%
-0.027%
0.014%
-0.019%
-0.041%
0.021%
-0.014%
0.029%
0.002%

0.29%
0.37%
0.18%
0.32%
0.21%
0.22%
0.32%
0.27%
0.38%
0.24%

-3.74%
79.42%
-74.57%
-11.25%
-5.56%
-6.94%
-3.57%
-1.79%
-77.76%
-25.86%

380.43%
445.72%
849.86%
29.34%
272.77%
177.93%
100.01%
117.27%
415.66%
36.17%

ตารางที่ 7.2 แสดงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2549 –2557
Time series plot of IRR
0.03
0.02
0.02
Exchange rate (Precent)

0.01
0.01
0.00

‐0.01
‐0.01
‐0.02
‐0.02
1
80
159
238
317
396
475
554
633
712
791
870
949
1028
1107
1186
1265
1344
1423
1502
1581
1660
1739
1818
1897
1976
2055
2134

‐0.03

ตารางที่ 7.3 แสดงค่า VaR จากการคํานวณโดยวิธี Delta Normal, Historical
Simulation Historical Simulation with Exponentially Weighting ซึ่งคํานวณอัตราผลตอบแทน
รายวันที่ระดับความเชื่อมั่นต่าง ๆ โดยใช้ ข้อมูลปี 2549 – 2557
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VaR measure (Daily)

Estimated Estimated
VaR Base on
VaR Base on
95%
99%
Mn.Bt. 10
Mn.Bt. 10
VaR
VaR
Investment (Bath) Investment (Bath)

Delta Normal
0.0058

0.0076

-57,778

-76,055

0.0047

0.0081

-47,096

-81,052

0.0037

0.0058

-37,216

-58,076

Historical Simulation
Historical Simulation with
Exponentially Weighting

การคํานวณมูลค่าความเสี่ยง โดยวิธเี ดลตาใช้ การกระจายแบบปกติ (Delta Normal) นั้น
พบว่า มูลค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดทุน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการลงทุน ซึ่งใน
ที่น้ ี มูลค่าการลงทุน เท่ากับ สิบล้ านบาท (หมายความว่า ภายในช่วงระยะเวลาการลงทุน 100 วัน
โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่า มูลค่าความเสี่ยงที่กาํ หนดจะไม่เกิน 5 วัน) มีค่าเท่ากับ 57,778 บาท
มูลค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดทุนสูงสุด ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% การลงทุน ซึ่งมีมูลค่าการ
ลงทุน สิบล้ านบาท (หมายความว่า ภายในช่วงระยะเวลาการลงทุน 100 วัน โอกาสที่จะขาดทุน
เกินกว่ามูลค่าความเสี่ยงที่กาํ หนดจะไม่เกิน 1 วัน) มีค่าเท่ากับ 76,055 บาท
การคํานวณมูลค่าความเสี่ยง โดยวิธีการจําลองโดยใช้ ข้อมูลในอดีต ( Historical data
simulation) นั้น พบว่า มูลค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดทุน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จาก
การลงทุน ในที่น้ ีมูลค่าการลงทุน เท่ากับ สิบล้ านบาท ( หมายความว่า ภายในช่วงระยะเวลาการ
ลงทุน 100 วัน โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่ามูลค่าความเสี่ยงที่กาํ หนดจะไม่เกิน 5 วัน) มีค่าเท่ากับ
47,096 บาท มูลค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดทุนสูงสุด ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% การลงทุน
ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน สิบล้ านบาท/(หมายความว่า ภายในช่วงระยะเวลาการลงทุน 100 วัน โอกาส
ที่จะขาดทุนเกินกว่ามูลค่าความเสี่ยงที่กาํ หนดจะไม่เกิน 1/วัน) มีค่าเท่ากับ 81,052 บาท
การคํ า นวณมู ล ค่ า ความเสี่ ย ง โดยวิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้ า หนั ก แบบเอ็ก ซ์ โ ปเน็ น เชี ย ล
(Historical Simulation with Exponentially Weighting) นั้นพบว่า มูลค่าความเสี่ยงที่อาจเกิด
การขาดทุนสูงสุด ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการลงทุน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน สิบล้ านบาท
(หมายความว่า ภายในช่วงระยะเวลาการลงทุน 100 วัน โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่ามูลค่าความ
เสี่ยงที่กาํ หนดจะไม่เกิน 5 วัน) มีค่าเท่ากับ 37,216 บาท มูลค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดทุน
สูงสุด ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% การลงทุน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน สิบล้ านบาท ( หมายความว่า
ภายในช่วงระยะเวลาการลงทุน 100 วัน โอกาสที่จะขาดทุนเกินกว่ามูลค่าความเสี่ยงที่กาํ หนดจะ
ไม่เกิน 1 วัน) มีค่าเท่ากับ 58,076 บาท
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ตารางที่ 7.4 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบย้ อน (back-testing) ของมูลค่าความ
เสี่ยง โดยวิธตี ่าง ๆ
ระดับความ
เชื่อมัน่
95%
99%
ระดับความ
เชื่อมัน่
95%
99%
ระดับความ
เชื่อมัน่
95%
99%

1D
ค่าพยากรณ์

ค่าจริง

-0.58%
-0.76%

-0.47%
-0.62%

1D
ค่าพยากรณ์

ค่าจริง

Delta Normal
5D
ค่าพยากรณ์
ค่าจริง
-0.29%
-0.20%
-0.39%
-0.27%
Historical Simulation
5D
ค่าพยากรณ์
ค่าจริง

20 D
ค่าพยากรณ์
ค่าจริง
-0.48%
-0.64%

-0.10%
-0.13%

20 D
ค่าพยากรณ์
ค่าจริง

-0.39%
-0.26%
-0.18%
-0.15%
-0.07%
-0.65%
-0.40%
-0.24%
-0.20%
-0.10%
Historical Simulation with Exponentially Weighting
1D
5D
20 D
ค่าพยากรณ์
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
ค่าจริง
-0.47%
-0.81%

-0.37%
-0.58%

-0.30%
-0.49%

-0.25%
-0.39%

-0.16%
-0.22%

-0.14%
-0.19%

-0.07%
-0.10%

จากตารางที่ 7.4 แสดงการทดสอบย้ อน (back-testing) ค่า VaR ที่คาํ นวณจากตัวแบบ
ต่าง ๆ โดยใช้ ข้อมูลในปี 2549-2556 เป็ นปี ฐาน และใช้ ข้อมูลปี 2557 เป็ นปี อ้ างอิง พบว่าค่า
VaR ที่คาํ นวณได้ จากตัวแบบจําลองโดยวิธีการจําลองโดยใช้ ข้อมูลในอดีต (Historical data
Simulation) มีความแม่ นยําในการพยากรณ์สูง เนื่องจากสามารถพยากรณ์มูลค่ าความเสี่ยงได้
ใกล้ เคียงกับมูลค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ที่ระดับความเชื่อมั่นต่ าง ๆ รองลงมาคือ วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํา้ หนักแบบเอ็กซ์โปเน็นเชียล (Historical Simulation with Exponentially Weighting) ส่วน
วิธเี ดลตาใช้ การกระจายแบบปกติ (Delta Normal) ให้ ค่า VaR ที่แตกต่างจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จริงมาก จึงเป็ นตัวแบบจําลองที่ไม่เหมาะสมต่อการนําไปพยากรณ์ค่า VaR

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบตัวแบบจําลองที่ใช้ ในการพยากรณ์ VaR
พบว่ า ตัว
แบบจําลองแต่ละตัว มีความแม่นยําในการพยากรณ์ค่า VaR ในระดับที่แตกต่างกัน การกําหนด
ระดับความเชื่อมั่นในการคํานวณ VaR ก็ส่งผลต่อความแม่นยําของแต่ละตัวแบบจําลองด้ วย
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สําหรับตัวแบบจําลอง วิธเี ดลตาโดยใช้ การกระจายแบบปกติ (Delta Normal) เป็ นตัว
แบบจํา ลองที่ใ ห้ นํ้า หนั ก ข้ อ มู ล ในอดี ต เท่ า ๆ กัน ในการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ภายใต้
สมมติฐานที่ว่า อัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งถ้ าอัตรา
ผลตอบแทนมี ก ารแจกแจงเป็ นแบบปกติแ ล้ ว ความเสี่ย งของการลงทุ น ในอัต ราแลกเปลี่ ย น
สามารถวัดได้ จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-σ) แต่ เนื่องจากอัตรา
ผลตอบแทนรายวันของ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับดอลลาร์ สรอ. มีการแจกแจงแบบ
หางอ้ วน และมีลักษณะเบ้ ไปทางซ้ ายนั้น ซึ่งสรุปไว้ ว่า อัตราผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบไม่
ปกติ อาจส่งผลให้ VaR ที่คาํ นวณได้ มีค่าคลาดเคลื่อนกว่ าระดับที่ควรจะเป็ น อันเนื่องมาจาก
ค่าพารามิเตอร์ท่ปี ระมาณไม่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรนั่นเอง
ตัวแบบจําลองโดยใช้ ข้อมูลในอดีต (Historical Data Simulation) เป็ นตัวแบบ ที่ใช้
สมมติฐานเรื่องการกระจายตัวของผลตอบแทนเพียงเล็กน้ อย สามารถพยากรณ์มูลค่าความเสี่ยง
ได้ แม่นยํา มีความใกล้ เคียงกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Perignon and Smith, (2006) ที่พบว่า ธนาคารพาณิชย์ท่วั โลก มีจาํ นวนมากถึง 73% ของ
ธนาคารพาณิชย์ ที่มีการเปิ ดเผยตัวแบบจําลองที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าความเสี่ยงด้ านตลาด
ตัวแบบจําลองแบบถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักแบบเอ็กซ์โปเน็นเชียล (Historical Simulation
with Exponentially Weighting) เป็ นตัวแบบ ที่ใช้ สมมติฐานเรื่องการกระจายตัวของผลตอบแทน
เพียงเล็กน้ อย และให้ นาํ้ หนักข้ อมูลปัจจุบันมากกว่าในอดีตนั้นสามารถพยากรณ์มูลค่าความเสี่ยง
ได้ แม่นยํา มีความใกล้ เคียงกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง รองลงมาจากวิธแี บบจําลองโดยใช้
ข้ อมูลในอดีต (Historical Data Simulation)
วิธกี ารจําลองโดยใช้ ข้อมูลในอดีต (Historical Data Simulation) เป็ นตัวแบบจําลอง
ที่สามารถพยากรณ์ค่า VaR ได้ แม่นยํา รองลงมา คือแบบจําลองแบบถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักแบบ
เอ็กซ์โปเน็นเชียล (Historical Simulation with Exponentially Weighting) ซึ่งสามารถสรุปได้ ว่า
เป็ นวิธีการคํานวณมูลค่าความเสี่ยง ที่ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง โดยวิธีการจําลองทั้ง
สองแบบ มีความแม่ นยํา ในการพยากรณ์มูลค่ าความเสี่ยงของข้ อมู ล
เมื่อมีการกําหนด
ค่าพารามิเตอร์ในการจําลองรูปแบบให้ ใกล้ เคียงกับการลงทุนจริง และเมื่อกําหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่สงู ขึ้น ค่า VaR ก็มีแนวโน้ มในทิศทางเดียวกัน
ในการลงทุนนั้นยังจําเป็ นต้ องมีการตรวจเช็คอย่างสมํ่าเสมอว่าค่าพารามิเตอร์ และ
การจําลองรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประเมินไว้ มากน้ อยเพียงใด

9. ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อให้ งานวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยมีความประสงค์ให้ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการส่งออกและนําเข้ า นําข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจัยนี้
ไปบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเลือกใช้ เครื่องมือทางการเงินให้ เหมาะสมกับมูลค่า
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่ างค่ าเงินบาทกับดอลลาร์
สรอ.
2. สําหรับผู้ท่สี นใจที่จะศึกษาตัวแบบจําลองในการวัดมูลค่าความเสี่ยง ปัจจุบันมีการ
คิดค้ น ตัวแบบในการวัดมูลค่าความเสี่ยง หลากหลายขึ้น เพื่อให้ การวัดค่า VaR สามารถสะท้ อน
การขาดทุน และใช้ ป้องกันความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม ควรเลือกใช้ ตัวแบบหลาย ๆ ตัวในการ
พยากรณ์ เช่น ตัวแบบ GRACH และ วิธมี อนติ คาร์โล เป็ นต้ น
3. สําหรั บผู้ วิจัย มีความประสงค์จะศึกษาวิธีการทดสอบย้ อน เพิ่ มเติม โดยใช้ วิธี
ทดสอบคุณภาพตัวแบบจําลองแบบแยกโซน เพื่อทราบว่าตัวแบบจําลองใด มีความแม่นยําในการ
พยากรณ์มากที่สดุ

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับ นี้สาํ เร็จสมบู รณ์ได้ ด้ วยความกรุณาจาก ดร.ม.ล.กุ ณฑลรั ตน์ ทวี วงศ์
อาจารย์ท่ปี รึกษา ที่กรุณาให้ คาํ ปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกต้ อง ตลอดจนช่วยแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ด้ วยความเอาใจใส่อย่างดีย่งิ ซึ่งทําให้ ผ้ ูวิจัยได้ รับแนวทางในการทํางานวิจัย จนสําเร็จลุล่วง
เป็ นอย่างดี ผู้วิจัยรู้สกึ ซาบซึ้งเป็ นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ผู้ดูแลเอาใจใส่ และเป็ นกําลังใจใน
การทํางานวิจัยในครั้งนี้ พร้ อมทั้งได้ ให้ การอบรม เลี้ยงดู และสั่งสอนให้ ผ้ ูวิจัยเป็ นคนดี มีมานะ
ขยันและอดทน ตลอดจนทุก ๆ คนในครอบครัวที่ให้ คาํ แนะนําที่ดีมีคุณค่า ทําให้ ผ้ ูวิจัยสามารถ
จัดทํางานวิจัยครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงได้ ดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ ประสิทธิ์ประสาทความรู้ วิชาการ และ
ข้ อเสนอแนะตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้ องๆ และผู้เกี่ยวข้ องทุก ๆ
ท่านที่คอยให้ คาํ แนะนํา ให้ คาํ ปรึ กษา เป็ นกําลังใจ สนับสนุ นให้ ผ้ ูวิจัยทํางานวิจัยฉบับนี้สาํ เร็จ
ลุล่วงลงได้ ด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ของงานค้ นคว้ าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็ นกตัญญูกตเวทิตา
แด่ บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปั จจุ บัน ที่ทาํ ให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้มี
การศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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