“ถอดรหัส CVA risk กาวยางสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานคูสัญญา”
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ผูเขียนเชื่อวาผูอานจํานวนไมนอย นาจะเคยไดยินถึงกฎเกณฑที่ใชดูแลความมั่นคงของธนาคารพาณิชย ซึ่งถูก
กําหนดโดยองคกรความรวมมือในระดับนานาชาติ “หลักเกณฑ Basel” เปนชื่อเรียกอยางไมเปนทางการของ
มาตรฐานสากลที่คณะกรรมการ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) กําหนดขึ้น โดยมี
หลักการสําคัญคือการกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงทรัพยากรทางเศรษฐกิจในรูปของ “เงินกองทุน” อยาง
เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยง โดยจากการทีธ่ นาคารตองเผชิญความเสี่ยงในหลายๆ ดาน เชน ความเสี่ยงดาน
เครดิต (Credit risk) จากการปลอยสินเชื่อ หรือความเสี่ยงดานตลาด (Market risk) จากการลงทุนในสินทรัพย
ทางการเงินซึ่งมูลคาในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ฯลฯ หลักเกณฑ Basel จึงกําหนดวิธกี ารดํารง
เงินกองทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงประเภทตางๆ ของธนาคาร
ผูเขียนเห็นวา Credit หรือ Market risk ที่กลาว คอนขางชัดเจนและไมยากที่จะเขาใจ แตสําหรับความเสี่ยงอีก
ประเภทหนึ่งซึ่งกําลังไดรับความสนใจ และเปนเนื้อหาสําคัญที่จะขอกลาวถึงในโอกาสนีน้ ั้น ผูเขียนไมแนใจวาจะ
สามารถอธิบายไดโดยงายหรือไม “ความเสี่ยงดานเครดิตจากคูสัญญา หรือ Counterparty credit risk” อาจไมได
ถูกกลาวถึงมากนักในอดีต แตจากวิกฤตทางการเงินในป 2550 ถึง 2551 ทีค่ วามเสียหายจากการผิดนัดชําระบน
สัญญาอนุพันธนอกตลาด เปนหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหสถาบันการเงินขาดเสถียรภาพ และทําใหองคกรในระดับสากล
ตองริเริ่มปฏิรูปหลักเกณฑเพื่อดูแลความเสี่ยงดังกลาว การทําความเขาใจตอ Counterparty credit risk หรือที่จะ
เรียกสั้นๆ ตอจากนีว้ า CCR ถือเปนเรื่องที่ไมตกยุคแนครับ
ความเสี่ยง CCR จัดเปนความเสี่ยงดานเครดิตที่เกิดจากการผิดนัดชําระเชนเดียวกับ Credit risk ทั่วไป ซึ่งมีความ
แนชัดวาผูใหกูยืมเปนฝายตองบริหารความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระของผูกูยืม อยางไรก็ดี สําหรับ CCR นั้น
สถานะความเปนเจาหนี้และลูกหนี้อาจไมเปนที่แนชัด ณ วันเริ่มทําสัญญา ซึ่งผูเขียนขอยกตัวอยางประกอบการ
อธิบายครับ สมมติวาธนาคาร ก. ทําสัญญาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยลวงหนาจากธนาคาร ข. ดวยราคา 100 บาท
โดยตกลงวาในอีก 6 เดือน ธนาคาร ก. จะชําระเงิน 100 บาทแลกกับการไดรับมอบพันธบัตรจากธนาคาร ข. หาก
6 เดือนผานไป ณ วันที่สัญญา Forward ครบกําหนด พันธบัตรดังกลาวมีมูลคาตลาด 102 บาท ผูอานคงทราบได
ทันทีวาธนาคาร ก. จะเปนฝายที่ไดกําไร เนื่องจากสามารถชําระเงิน 100 บาท และนําพันธบัตรไปจําหนายใน
ตลาดดวยราคา 102 บาท โดยเก็บสวนตาง 2 บาทเปนผลกําไร
แมธนาคาร ก. จะทราบแนชัดวาตนมีกําไร แตหากธนาคาร ข. ไมปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลง กลาวคือ ปฏิเสธจะสง
มอบพันธบัตร ธนาคาร ก. ก็จะสูญเสียผลกําไรมูลคา 2 บาทดังกลาว การทีค่ ูสัญญาในฝงกําไรตองเผชิญกับความ
เสี่ยงจากการผิดนัดชําระก็คือความเสี่ยง CCR ที่กําลังพูดถึงอยูนคี้ รับ กลับกัน หากพันธบัตรมีมูลคาตลาดลดลง
เหลือ 98 บาท ธนาคาร ข. ก็จะเปนฝายไดกําไรเพราะขายของไดแพงกวาราคาตลาด ซึ่งหากไมไดรับชําระเงินสด

100 บาท ธนาคาร ข. ก็จะสูญเสียผลกําไรหรือถือวาไดรับความเสียหายจาก CCR เชนกัน จากตัวอยาง ผูอานคง
เห็นแลววาความเสี่ยงที่จะถูกผิดนัดจึงจะตกแกคูสัญญาเพียง 1 ฝาย แตจะเกิดขึ้นกับฝายใดก็ได ขึ้นอยูกับมูลคา
ตลาดของสินทรัพยหรือตัวแปรที่ใชอางอิง การบริหารความเสี่ยงดาน CCR จึงเปนหนาทีข่ องคูสัญญาทั้งสองฝายใน
การทําธุรกรรมอนุพันธ ซึ่งเราเรียกความเสี่ยง CCR ที่เกิดจากการผิดนัดชําระนี้วา “Default risk” และ BCBS ได
กําหนดใหธนาคารดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับมาตั้งแตป 2547
นอกเหนือจาก CCR ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสัญญาอนุพันธแลว ขอเรียนวาธนาคารที่ทําธุรกรรมยังมี
โอกาสไดรับผลขาดทุนจาก CCR ได แมคูสัญญาจะยังไมผิดนัดชําระ ที่เปนเชนนี้เพราะธนาคารจํานวนมากมีการ
ประเมินมูลคาที่แทจริงของธุรกรรมอนุพันธไวและบันทึกเปนรายการสินทรัพยของตน โดยในกรณีสวนใหญ มูล
คาที่แทจริงดังกลาวจะถูกปรับลดดวยมูลคาความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา ซึ่งเราเรียกมูลคาปรับลดนีว้ า
“Credit valuation adjustment หรือ CVA” ทั้งนี้ หากธุรกรรมใดทีค่ ูสัญญามีคุณภาพเครดิตเสื่อมถอย คาปรับ
ลดหรือ CVA ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และสงผลกระทบตอรายไดของธนาคาร จากวิกฤตฯ ที่ผานมา BCBS พบวาธนาคาร
ไดรับความเสียหายจากการเพิ่มขึ้นของ CVA นี้ เปนสัดสวนถึง 2 ใน 3 ของความเสียหายจาก CCR ทั้งสิ้น โดย
ความเสียหายจาก Default risk คิดเปน 1 ใน 3 สวนเทานั้น ดังนั้น เพื่อรองรับความเสียหายดังกลาว “หลักเกณฑ
Basel III” ที่ BCBS ออกมาเพื่อรับมือกับวิกฤตฯ จึงกําหนดใหธนาคารตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับ CVA
เพิ่มเติมจาก Default risk
ภายใตหลักเกณฑ Basel III BCBS ไดกําหนดวิธีการคํานวณ CVA โดยเปดเปนทางเลือกใหธนาคารสามารถใชวิธี
แบบขั้นสูง (Advanced) หรือแบบมาตรฐาน (Standardised) ได ขึ้นอยูกับความพรอมของธนาคาร ซึ่งสําหรับวิธี
Advanced นั้น ธนาคารสามารถใชแบบจําลองภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากผูกํากับดูแลแลว ในการหาความ
ผันผวนของ Credit spread ซึ่ง BCBS กําหนดใหเปนตัวแปรที่สะทอนคุณภาพเครดิตของคูสัญญา สวนวิธี
Standardised นั้น ธนาคารตองแทนคาตัวแปรตางๆ ในสูตรการคํานวณที่ BCBS กําหนด โดยมี Credit rating ที่
คูสัญญาไดรับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกเปนตัวแปรสําคัญ โดยในทั้งสองวิธีที่กลาว หากคูสัญญารายใดมี
ความนาเชื่อถือต่ํา หรือมี Credit spread / rating สูง เงินกองทุนทีต่ องดํารงสําหรับ CVA risk ของคูสัญญาราย
ดังกลาวก็จะมีมูลคาสูงตาม
ความคืบหนาของการประกาศใชหลักเกณฑ CVA ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยนั้น มีความนาสนใจและนา
ติดตาม โดยนอกจากบุคลากรของธนาคารแลว ผูประกอบการที่เปนคูคาก็จะไดรับทราบถึงกระบวนการในการ
กําหนดราคาและบริหารความเสี่ยงจากธุรกรรมอนุพันธของธนาคาร รวมถึง เตรียมพรอมรองรับแนวปฏิบัติใหมๆ
อันเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายที่ทั่วโลกตางใหความสําคัญในเวลานีครั
้ บ
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