ธนาคารแห่งประเทศไทย

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศปี 2564
ผู้เขียน: กัญฐณา โสภณพนา และรัตติยากร ลิมัณตชัย
เมษายน 2565
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ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน
ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
%yoy (แกนขวา)
ค่าเฉลี่ย %yoy (ปี 2559-2562)
ที่มา: ข้อมูลบัญชีแสดงยอดคงค้างของหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย (PIA), ธปท.
หมายเหตุ: นับรวมข้อมูลการลงทุนของสานักงานประกันสังคมตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
หมายเหตุ: ท่านสามารถ click หัวข้อต่างๆ จากแถบด้านซ้ายมือ เพื่อข้ามไปยังหมวดที่ท่านสนใจ

▪ ปี 2564 คนไทยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากถึง 19.1 % yoy
จนมียอดคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 92.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมี
สาเหตุ ห ลั ก จากพฤติ ก รรมการลงทุ น ของคนไทยที่ ต้ อ งการแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจการเงินโลก
เอื้ออานวย ประกอบกับการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้แผนการผลักดันให้
เกิดระบบนิเวศของอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ของ ธปท. ช่วยให้คนไทยสามารถ
ออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะผู้ลงทุนรายย่อย
▪ เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
▪ ฉายภาพการลงทุนในปี 2564 พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ
ธปท. อั นเป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ ให้บ ริก ารทางการเงิน และผู้ที่ส นใจเริ่ ม
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
▪ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลยอดคงค้างหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
นักลงทุนไทย ซึ่งจัดเก็บโดย ธปท. ประกอบกับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
ในรูปแบบ Interactive PDF เพื่อให้สามารถอ่านบทความได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
▪ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความฉบับนี้จะจุด ประกายให้คนไทยเล็ งเห็น
โอกาสที่จะลงทุนในหลั กทรัพย์ต่ างประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้
ความรอบคอบ และความสามารถในการรับความเสี่ยง (Ability to take risk)
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1. ภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศปี 2564
▪

▪
▪
▪
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ผลิตภัณฑ์ลงทุน คนไทยนิยมลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ้นต่างประเทศมากขึ้น
ขณะที่ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศลดลง
ประเทศที่ลงทุน มีแนวโน้มกระจุกตัวในประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน
เช่น สหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิร์ก
ประเภทผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสถาบันยังเป็นนักลงทุนกลุ่มหลัก
ส่วนผู้ลงทุนรายย่อยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก
การป้องกันความเสี่ยง FX การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง FX ขึ้นอยู่กับประเภท
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ผลตอบแทน และความต้องการของผู้ลงทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2564 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเติบโตมาจากกองทุนรวมเป็นหลัก ขณะที่การลงทุนในหุ้นต่างประเทศยังขยายตัวสูง
ซึ่งต่างจากช่วงก่อน COVID ที่เห็นการลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ (FCD) มีสัดส่วนสูง
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เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?

3. ลงทุนง่ายขึ้น

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลงทุน

แหล่งที่มาของการเติบโตจาแนกตามผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลงทุน

2. ประเทศที่ลงทุน
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หน่วยลงทุน
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ที่มา: ข้อมูลบัญชีแสดงยอดคงค้างของหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย (PIA), ธปท.
หมายเหตุ: นับรวมข้อมูลการลงทุนของสานักงานประกันสังคมตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
หมายเหตุ: ณ ปี 2564 ผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีสัดส่วนดังนี้ 1. หน่วยลงทุน 56 % 2. ตราสารหนี้ 18 %
3. FCD 17 % 4. ตราสารทุน 8 % และ 5. อื่น ๆ 1% ของยอดคงค้างหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมด
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ภาพรวมการลงทุน

ด้านประเทศที่ลงทุน แม้จะกระจุกตัวมากขึ้นในบางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ แต่เนื่องจากคนไทยนิยมลงทุนในบริษัท
ที่มีการดาเนินธุรกิจในหลายประเทศทัว่ โลก จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการลงทุนได้บางส่วน สาหรับ FCD นิยมลงทุนในประเทศกาตาร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง เนื่องจากให้ผลตอบแทนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าและได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดี
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เจาะลึกรายกลุ่ม
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3. ผู้ลงทุนรายย่อย
- ไม่ผ่านตัวแทนในปท.
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หมายเหตุ: ข้อมูลจาแนกตามประเทศผูอ้ อกหลักทรัพย์ครอบคลุม 80 % ของยอดคงค้างทั้งหมด
หมายเหตุ: ค่า HHI index ที่ต่ากว่า 1,500 แสดงว่ามีการกระจายตัวที่ดี
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บทนา

กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงสุด ทั้งกองทุนรวม กองทุนเพื่อการเกษียณ และบริษัทประกัน อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนรายย่อย
เป็นกลุ่มที่น่าจับตาเพราะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)

ภาพรวมการลงทุน

สัดส่วนของผู้ลงทุนแต่ละประเภท

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน

อัตราการเติบโตของการลงทุนจาแนกตามประเภทนักลงทุนไทย
% yoy

2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย
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หมายเหตุ: กองทุนเพื่อการเกษียณ ประกอบด้วย กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
และกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ข้อมูลการลงทุนของสานักงานประกันสังคมเริม่ จัดเก็บได้อย่างสมบูรณ์ตงั้ แต่ปี 2561
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ที่มา: ข้อมูลบัญชีแสดงยอดคงค้างของหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย (PIA), ธปท.
หมายเหตุ: นับรวมข้อมูลการลงทุนของสานักงานประกันสังคมตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสถาบัน ครอบคลุมการลงทุนของกองทุนรวม บริษัทประกัน และกองทุนเพื่อการเกษียณ
สาหรับผู้ลงทุนรายย่อย คือ ผู้ที่ลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
รวมถึงการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล
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บทนา
ภาพรวมการลงทุน
1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน

การป้องกันความเสี่ยง FX มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่ลงทุน ผลตอบแทน และความต้องการป้องกันความเสี่ยงของผู้ลงทุน
จึงเห็นได้ว่า กลุ่มกองทุนรวมที่ต้องการรักษาระดับผลตอบแทนให้คงทีต่ ามความต้องการของผู้ลงทุน
และกลุ่มบริษัทประกันที่บริหารความเสี่ยงตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์ จะมีสัดส่วน FX hedging ที่สูง
ขณะที่ผู้ลงทุนรายย่อยมีสัดส่วน FX hedging น้อย เนื่องจากลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็นหลัก

2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?

สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่มีการทา FX hedging รวมทุกประเภทผู้ลงทุน
100%

ประเภทผู้ลงทุน

2562

2563

2564

กองทุนรวม

78 %

86 %

79 %

60%

บริษัทประกัน

75 %

76 %

80 %

40%

กองทุนเพื่อการเกษียณ

66 %

59 %

45 %

รายย่อย

7%

7%

4%

80%

1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

สัดส่วนการทา FX hedging แยกตามประเภทผู้ลงทุน

26%

26%

34%

74%

74%

66%

2562

2563

2564

20%
0%

%Hedge
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

%UnHedge
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2. เจาะลึกพฤติกรรมการลงทุนรายกลุ่ม
▪

▪

▪

กองทุนรวมเปลี่ยนจากการเสนอขายกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว มาเป็นกองทุนที่มีนโยบายการกระจายการลงทุน
ในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ
บริษัทประกันลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
และเพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกอบกับ
มีการผ่อนเกณฑ์การลงทุนต่างประเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
ผู้ลงทุนรายย่อยนิยมลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งที่ผา่ นตัวแทนและ
ไม่ผ่านตัวแทนในประเทศไทย
8

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทนา
ภาพรวมการลงทุน

กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นมาก โดยในปี 2564 มีสัดส่วนเกินครึ่งของกองทุนรวมทั้งหมด
และมีมูลค่าการลงทุนต่างประเทศคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (AUM)
โดยปี 2564 คนไทยนิยมลงทุนใน feeder fund มากขึ้น โดยเฉพาะกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น
สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและจานวนกองทุน
ของกองทุนที่มีการลงทุนต่างประเทศ

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?

%
60
50
40
30
20
10
0

43
27

2559

3. ลงทุนง่ายขึ้น

บทส่งท้าย

27

100%
52

47

44
25

24

31

80%
60%

2560

2561

2562

2563

2564

2562

2564

จานวนกองทุนทั้งหมด
- จานวนกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1,701
799

2,176
1,132

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด (ล้านล้านบาท)
- มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.3
1.0

4.2
1.3

ที่มา: Morningstar

9

21

25
44

27

40%

จานวนกองทุนที่ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2. ลงทุนได้มากขึ้น

1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

28

49

(ปี 2564 การลงทุนของคนไทยมีสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนที่มากกว่าช่วงก่อนหน้า)

20%

1. โอกาสสร้าง return

วิธีการลงทะเบียน

47

สัดส่วนหลักทรัพย์ต่างประเทศของกองทุนรวม

0%

18
6
8

10

32 %

Pre Covid (ปี 2559 - 2562)
หน่วยลงทุนที่ลงทุนในหุ้น
หน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนอื่น ๆ
ตราสารหนี้
อื่นๆ

63 %

26

ปี 2564
หน่วยลงทุนที่ลงทุนตราสารหนี้
FCD
ตราสารทุน

หมายเหตุ 1 : ค้นหาข้อมูลสถิติการลงทุนของกองทุนรวมได้ที่ ตารางสถิติการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หมายเหตุ 2 : หน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนอื่น ๆ ได้แก่ 1) หน่วยลงทุน 18 % 2) ผสมตราสารหนี้และตราสารทุน 2%
3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 % 4) กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ 0.1 % และ 5). อื่น ๆ 5% ของหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หมายเหตุ 3 : หน่วยลงทุนที่ได้รับความนิยม (แถบสีเขียว) เช่น กองตราสารหนี้เอเชีย กองตราสารทุนเทคโนโลยีจีน
รวมถึงกองทุนที่มีนโยบายส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม
9
ที่มา: ข้อมูลบัญชีแสดงยอดคงค้างของหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย (PIA), ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทนา
ภาพรวมการลงทุน

บริษัทประกันลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้น เพราะต้องการเพิ่มผลตอบแทนและเพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเสนอขาย
ประกอบกับ คปภ. ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ ทาให้ปี 2564 บริษัทประกันมียอดคงค้างหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 %yoy

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

สัดส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทประกัน
▪

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

▪

บริษัทประกันลงทุนในผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและภาระผูกพัน
ตามกรมธรรม์ ส่วนใหญ่จึงเป็นการลงทุนตราสารหนี้ระยะยาวและหน่วย
ลงทุ น ตราสารหนี้ อย่ า งไรก็ ดี บางบริ ษั ท มี ก ารลงทุ น ในตราสารทุ น
ต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน เช่น Universal life insurance
การผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนต่างประเทศของ คปภ.
➢ ปี 2563 คปภ. ขยายสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทประกัน
สามารถลงทุนได้จากเดิมร้อยละ 15 เป็น 30 ของสินทรัพย์ลงทุน
➢ ปี 2564 คปภ. ปรับเกณฑ์การลงทุนของบริษัทประกันโดย 1) ปรับวิธี
พิ จ ารณา credit rating ตราสารหนี้ ข อง Thai issuer ที่ อ อกใน
ต่างประเทศ โดยอนุญาตให้ใช้อันดับ rating ที่ออกโดยบริษัทจัดอันดับ
ในไทย 2) ผ่อนปรนค่าความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่
ลงทุ นในต่ า งประเทศ (Foreign Equity Fund) จึ งเริ่ ม เห็ นว่ า บริ ษั ท
ประกันกระจายการลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศมากขึ้นจากเดิมที่
นิ ย มลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย (รู ป ล่ า งขวา) เนื่ อ งจากไม่ ต้ อ งด ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงในระดับสูงเช่นเดิม

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

14

1
20

82

72

Pre Covid (ปี 2559 - 2562)

ปี 2564

ตราสารหนี้

หน่วยลงทุน

FCD

ตราสารทุน

สัดส่วนประเทศผู้ออกหลักทรัพย์
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Pre Covid (ปี 2559-2562)
THAILAND

UNITED STATES

LUXEMBOURG

ปี 2564
CHINA

SINGAPORE

ที่มา: ข้อมูลบัญชีแสดงยอดคงค้างของหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย (PIA), ธปท. 10

Other

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทนา
ภาพรวมการลงทุน

ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ 3 ช่องทาง โดยส่วนใหญ่ลงทุนผ่าน บล. และ ธพ. ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก
เช่นเดียวกับการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล ขณะที่การลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนในประเทศเริม่ มีบทบาทมากขึ้น
หลังจากที่ ธปท. ผ่อนปรนเกณฑ์การลงทุนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

จานวนลูกค้ารายย่อยลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตัวแทนและไม่ผ่านตัวแทนในประเทศไทย
จานวนราย
60,000

55,963
4,157

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?

40,000

23,342

20,471

20,000

1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

0

2,323

3,648

2,110

3,394

5,322
4,989

2558
2559
2560
ลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์
ลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนในประเทศ
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

7,776
7,340

10,964
10,312

3,156
28,464
16,527

2561
2562
2563
2564
ลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (กองทุนส่วนบุคคล)
รวม
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ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะตราสารทุนและหน่วยลงทุน
ทั้งจากกลุ่มลูกค้ารายเล็กและกลุ่มลูกค้า High Net Worth โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกไปลงทุนค่อนข้างกระจุกตัวในประเทศ
ที่มีหุ้นเทคโนโลยีและมีหุ้นที่การเติบโตสูง เช่น สหรัฐฯ เวียดนาม จีน และฮ่องกง
อัตราการเติบโตของการลงทุนผ่าน บล. และ ธพ.
จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลงทุน
Contribution to Growth (%)
100

เจาะลึกรายกลุ่ม

82.3 % yoy
72.6 % yoy

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

0%

36

25

2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

20%

25

0

Pre-Covid (2559 - 2562)
ตราสารทุน

หน่วยลงทุน

Q3/2564

20

40%

Q1/2564

1. โอกาสสร้าง return

40%

Q3/2563

40

28

Q1/2563

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?

9

Q3/2562

60

60%

12

Q1/2562

2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

5
9

Q3/2561

80

80%

Q1/2561

1. กองทุนรวม

Share
Q4/64
5%
10%
14%
12%

100%

Q3/2558

3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

5 อันดับแรกของประเทศผู้ออกหลักทรัพย์

Q1/2558

2. ประเทศที่ลงทุน

Q3/2560

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน

Q1/2560

ภาพรวมการลงทุน

Q3/2559

บทนา

Q1/2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2564
FCD

อื่นๆ

ตราสารหนี้

ที่มา: ข้อมูลบัญชีแสดงยอดคงค้างของหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย (PIA), ธปท.
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VIET NAM
SINGAPORE
OTHERS
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทนา
ภาพรวมการลงทุน

ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลขยายตัวเร่งขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ที่ลงทุน
เนื่องจากมีผู้ให้บริการรายใหม่ที่เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ประกอบกับ ธปท. ยกเลิกการจากัดวงเงินสาหรับการลงทุนต่างประเทศของรายย่อยผ่านตัวกลางตั้งแต่ ม.ค. 64

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน

อัตราการเติบโตของการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล
จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลงทุน

2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

Contribution to Growth (%)
80

72.4 % yoy
3

60

20

40

22

26.6 % yoy

20

4
3
13

32

Pre-Covid (2559 - 2562)

ปี 2564

0
-20
หน่วยลงทุน

ตราสารทุน

FCD

ตราสารหนี้

ที่มา: ข้อมูลบัญชีแสดงยอดคงค้างของหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย (PIA), ธปท.

อื่นๆ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวแทนในประเทศปรับเพิ่มขึ้นมากทั้งมูลค่าเงินลงทุนและจานวนราย
ภายหลัง ธปท. ขยายวงเงินให้เป็น 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี และปรับขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายและมีขั้นตอนน้อยลง

บทนา
ภาพรวมการลงทุน
1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน

มูลค่าเงินลงทุน (เงินไหลออกสะสม)

2. ประเทศที่ลงทุน

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

จานวนเงินลงทุนที่รายย่อยส่งออกไปลงทุนสะสม ณ ธ.ค. 64 มีมูลค่า 3,148 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ธ.ค.62

ล้านดอลลาร์ สรอ.
3,500

3,000
2,500

เพิ่ม
วงเงินลงทุน
5 ล้าน USD / ปี

ผู้ลงทุนรายย่อย
ลงทุนได้ไม่เกิน
วงเงินลงทุน
2 แสน USD / ปี

3,148

ผู้ลงทุนรายย่อย
ลงทุนได้ไม่เกิน
วงเงินลงทุน
2 แสน USD / ปี
ธ.ค.63

2,000

255 ราย ณ ธ.ค. 62

จานวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 15 เท่า
นับตั้งแต่เริ่มอนุญาตให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุน
ต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวกลางในประเทศ

1,500

เพิ่ม

1,000
500

248

0

วงเงินลงทุน
5 ล้าน USD / ปี

4,157 ราย
ณ ธ.ค. 64

ธ.ค.64

Nov-62
Dec-62
Jan-63
Feb-63
Mar-63
Apr-63
May-63
Jun-63
Jul-63
Aug-63
Sep-63
Oct-63
Nov-63
Dec-63
Jan-64
Feb-64
Mar-64
Apr-64
May-64
Jun-64
Jul-64
Aug-64
Sep-64
Oct-64
Nov-64
Dec-64

3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

จานวนผู้ลงทะเบียนสะสมเพื่อขอลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนในประเทศ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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3. เหตุใดการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศจึงเพิ่มขึ้น ?
• ความต้องการลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนมีมากขึ้น
เพื่อกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ
โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง เป็นต้น
• การลดขั้นตอนก่อนออกไปลงทุนให้มีน้อยลง รวมถึงปรับเกณฑ์ต่างๆ ให้คล่องตัว
• การลงทุนทาได้ง่ายขึ้น จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แม้มีเงินไม่มาก ก็สามารถเริ่มลงทุนได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่ากว่าสมัยก่อน
และผู้ลงทุนมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้น

15

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทนา

นักลงทุนไทยต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ
โดย 10 ปีที่ผ่านมา MSCI World Index ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 9-20% ต่อปี ขณะที่ SET Index ผลตอบแทน 2-5% ต่อปี

ภาพรวมการลงทุน
1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

อัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลัง 3-10 ปี (ข้อมูล ณ พ.ย. 64)
+20%

+20%

SET Index

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return

+15%
+10%
+5%

2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

+9%

+12%

+11%
+9%

+5%

+10%
+5%

+4%

+3% +4%

+2% +2%

MSCI Emerging Markets Index
+14%

+12%
+10%

+9%

+9%
+5%

+2%

+3%

+2%

+2%

0%
10 ปี

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

MSCI World Index

9 ปี

8 ปี

7 ปี

6 ปี

5 ปี

-1%

4 ปี

3 ปี

-5%
ที่มา: Reuters (ข้อมูล ณ 8 พฤศจิกายน 2564)

บทส่งท้าย
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เปรียบเทียบสัดส่วน Market Cap. ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และไทย

3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

Technology

เจาะลึกรายกลุ่ม

Healthcare

Consumer Non-Cyclicals

5%

วิธีการลงทะเบียน

Energy

ไทย

SET
Index

1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

MSCI World Energy

Real Estate

MSCI World Financials

Basic Materials
Utilities

99

Jan-19

บทส่งท้าย

100

ที่มา: Reuters (ข้อมูล ณ 8 พฤศจิกายน 2564)
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Jan-22

2. ลงทุนได้มากขึ้น

Oct-21

9%

Industrials

Jul-21

1. โอกาสสร้าง return
3. ลงทุนง่ายขึ้น

MSCI International
World Health Care

Apr-21

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?

101

Consumer Cyclicals
Financials

11%

MSCI World
Information Technology

Jan-21

สหรัฐฯ

40%

102

Oct-20

2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

S&P 500
Index

Index Jan-19 = 100

Jul-20

1. กองทุนรวม

ผลตอบแทนตลาดหุ้นแบ่งตามประเภทธุรกิจ

Apr-20

2. ประเทศที่ลงทุน

Jan-20

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน

Oct-19

ภาพรวมการลงทุน

Jul-19

บทนา

ความสนใจลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีอยู่ต่อเนื่องและการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีและสุขภาพเติบโตอย่างมาก ขณะที่ไทยมีสัดส่วนของธุรกิจดังกล่าวค่อนข้างน้อย
ดังนั้น การลงทุนต่างประเทศจึงเป็นทางเลือกการลงทุนในธุรกิจที่กาลังเติบโต

Apr-19

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทนา
ภาพรวมการลงทุน

ที่ผ่านมา ธปท. ดาเนินการปรับ FX Investment ecosystem โดย 1) ยกเลิกวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุน
ภายใต้กากับ ก.ล.ต. รวมถึงขยายวงเงินกรณีรายย่อยลงทุนโดยไม่ผ่านตัวกลางในประเทศ และ 2) ขยายขอบเขตหลักทรัพย์ที่อนุญาต
ให้ลงทุน และเปิดให้มีการนาหลักทรัพย์ต่างประเทศมาซื้อขายในไทยได้โดยไม่จากัดวงเงิน

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

•

•

•

เพิ่มวงเงินให้ลงทุนต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวแทนใน
ประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี
ยกเลิก Qualified Investors

ยกเลิกวงเงินที่ ธปท. ให้ กลต. นาไปจัดสรรสาหรับ
นักลงทุนภายใต้การกากับดูแลของ ก.ล.ต. โดยให้มา
ลงทะเบียนกับ ธปท. แทน

1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

ธันวาคม 63

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

พฤษภาคม 65

มกราคม 64

FX Product ในประเทศ
•
•

เปิดให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศมาซื้อขายในไทยได้
เช่น กองทุน ETF หรือ Depository Receipt (DR)
ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ปรับเกณฑ์ให้คนไทยโอนเงินตราต่างประเทศ
ระหว่างบัญชี FCD ในประเทศได้เสรี
หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับการการผ่อนปรนกฎเกณฑ์ของ ธปท. ได้จาก FAQ ฉบับที่ 181

ขยายผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนสกุล FX
•
•
•

กองทุน FIF ที่ออกขายในไทย
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อการลงทุนที่ออกขายในไทย
Private Equity/Venture Capital ในต่างประเทศ

18

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การลงทุนง่ายขึ้น จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แม้มีเงินไม่มาก ก็สามารถเริ่มลงทุนได้

บทนา
ภาพรวมการลงทุน
1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม

จานวนลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไทยผ่านระบบ Internet
ล้านคน

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

3.5

Dec-21
3 ล้านคน

3.0

2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

2.5

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?

2.0

Dec-20
2 ล้านคน

เข้าถึงความรู้เกียวกับการลงทุนต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

บทส่งท้าย

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Dec-21

Oct-21

Aug-21

Jun-21

Apr-21

Feb-21

Dec-20

Oct-20

Aug-20

Jun-20

Apr-20

Feb-20

Dec-19

Oct-19

Aug-19

Jun-19

1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

1.0

การซื้อเป็นเศษส่วนของหุ้นเต็มจานวน (Fractional shares)
Apr-19

วิธีการลงทะเบียน

มีเงินไม่มาก ก็สามารถเริ่มลงทุนได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมถูกลง

1.5

Feb-19

3. ลงทุนง่ายขึ้น

คนไทยคุ้นเคยกับการทาธุรกรรมออนไลน์
การเปิดบัญชีการลงทุนทาได้ง่ายขึ้น เช่น บริการยืนยันตัวตน
รูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID)

1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมตากว่าสมัยก่อน

กองทุนส่วนบุคคลกาหนดเงินลงทุนเริมต้นขั้นตามูลค่าน้อยลง
19

4. อยากลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องทาอย่างไร ?
▪

▪

ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทน
1) ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ที่จะลงทุนต่างประเทศ
2) รายงานข้อมูลการลงทุนต่อ ธปท. ตามระยะเวลาที่กาหนด
โดยท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอและอ่านคู่มือสาธิตวิธีการลงเบียนและรายงาน
ข้อมูลการลงทุนต่อ ธปท. ได้ในบทนี้
บุคคลรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศ
ไม่ต้องลงทะเบียนกับ ธปท. เนื่องจากผู้ให้บริการทางการเงินเป็นผู้ลงทะเบียน
และรายงานข้อมูลให้แทน
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บทนา

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ ธปท. แตกต่างกันตามประเภทผู้ลงทุนและช่องทางการลงทุน

ภาพรวมการลงทุน

ผู้ลงทุนสถาบัน 10 ประเภท

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม

ไม่อยู่ในกากับของ ก.ล.ต.
ประเภทผู้
ลงทุน

1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?

วงเงินลงทุน

1. กบข. 2. สานักงานประกันสังคม
3. บริษัทประกัน 4. สง. ที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้ง 5. นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5
พันล้านบาท 6. บริษัทจดทะเบียนใน SET

อยู่ในกากับของ ก.ล.ต.
1. ผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ 2. กองทุนรวม 3. กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ 4. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ลงทุนรายย่อย
ลงทุนผ่านตัวแทนไทย
1. กองทุนส่วนบุคคล
2. บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไทย
3. ธนาคารพาณิชย์ไทย

ลงทุนเองโดยตรง
ลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ

ไม่จากัดวงเงินลงทุน

ไม่จากัดวงเงินลงทุน

วงเงิน 5 ล้าน USD ต่อปี

ผู้ลงทุนแจ้งความประสงค์ต่อ ธปท. ในการลงทุนตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์
ในปีที่โอนเงินไปลงทุน ตปท.

ผู้ลงทุนรายย่อยไม่ต้องลงทะเบียน
ยื่นแบบแจ้งความประสงค์กับ ธปท.

ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ที่จะลงทุน
ต่างประเทศ ในปีที่โอนเงินไปลงทุน ตปท.

ไม่ต้องรายงานข้อมูลการลงทุน
เพราะตัวแทนการลงทุนรายงานให้

รายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์
ต่างประเทศภายในปีที่โอนเงินไปลงทุน ตปท.

1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

การลงทะเบียน
และเอกสาร
สาหรับซื้อ/ถอน
FX

การรายงาน
ข้อมูล

รายงานข้อมูลการลงทุนต่อ ธปท. (PIA ฉบับเต็ม) เป็นรายเดือน
หมายเหตุ: ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน วันที่ 4 ธันวาคม 2563
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บทนา
ภาพรวมการลงทุน

กรณีผู้ลงทุนสถาบัน 10 ประเภทต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ก่อนไปลงทุน ต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ธปท. และเมื่อลงทุนแล้วต้องรายงานข้อมูลการลงทุนรายเดือน

1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม

1. แจ้งความประสงค์ต่อ ธปท. ในการลงทุน (click เพื่อแจ้งความประสงค์)

1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return

2. รายงานข้อมูลการลงทุนต่อ ธปท. เป็นรายเดือน (click เพื่อดูขั้นตอน)

2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย
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บทนา
ภาพรวมการลงทุน
1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น

สาหรับบุคคลรายย่อยที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวกลางในประเทศ
วิธีการลงทุนมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ทั้งนี้ การทา FX Hedging และนาเงินกลับไทย เป็นทางเลือกของแต่ละผู้ลงทุน
ท่านสามารถคลิกที่ ICON เพื่อรับชมคลิปวิดีโอสาธิตการลงเบียนและรายงานข้อมูลการลงทุนต่อ ธปท.
1. ลงทะเบียน เพื่อรับ username และ password
เฉพาะครั้งแรก (click เพื่อลงทะเบียน)

5. การรายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ผ่าน BOT website ภายในปีที่โอนเงิน
ออกไปลงทุนหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ

2. Login เพื่อยื่นแบบแจ้งความประสงค์ลงทุน
หลังจากนั้นนาเอกสารที่ ธปท. ตอบกลับ
ไปใช้ประกอบการทาธุรกรรม FX

6. ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงค่าเงินกับธนาคาร
พาณิชย์ โดยใช้แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์
ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ประกอบการทาธุรกรรม1/

3. ทาธุรรรม FX และโอนออกกับธนาคารพาณิชย์
โดยยื่นแบบที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 2
ประกอบการทาธุรกรรม

3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

4. ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับผู้ให้บริการ
ในต่างประเทศ

7. นาเงินกลับประเทศไทยและแลกเป็นเงินบาท หรือ
ฝากเข้า FCD ในไทย ทั้งนี้ กรณีที่ขายหลักทรัพย์และ
นาเงินลงทุนกลับเข้าประเทศในปีปฏิทินเดียวกัน ต้อง
นามาคานวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ที่มา: บทความการลงทุนต่างประเทศสาหรับผู้ลงทุนรายย่อย, ธปท.
หมายเหตุ: 1/ เอกสารแบบแจ้งความประสงค์ ใช้ในการทาธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กรณีทาธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใช้เอกสาร เช่น หนังสือรับรองว่าการป้องกันความเสี่ยงไม่เกินมูลค่าเงินลงทุน 23

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทนา
ภาพรวมการลงทุน
1. ผลิตภัณฑ์ลงทุน
2. ประเทศที่ลงทุน
3. ประเภทผู้ลงทุน
4. ป้องกันความเสี่ยง FX

เจาะลึกรายกลุ่ม
1. กองทุนรวม
2. บริษัทประกัน
3. ผู้ลงทุนรายย่อย

เหตุใดการลงทุน
จึงเพิ่มขึ้น ?
1. โอกาสสร้าง return
2. ลงทุนได้มากขึ้น
3. ลงทุนง่ายขึ้น

วิธีการลงทะเบียน
1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายย่อย

บทส่งท้าย

บทส่งท้าย
➢ ปี 2564 นับเป็นก้าวสาคัญที่ ธปท. และภาครัฐร่วมกันผลักดันให้
เกิดระบบนิเวศตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ (New FX Ecosystem)
ส่วนหนึ่งเพื่อเอื้อให้เกิดสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
รวมถึงเปิดโอกาสให้คนไทยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้มากขึ้น
โดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธุรกิจ
และเศรษฐกิ จ ของประเทศปลายทางที่ จ ะไปลงทุ น ตลอดจนใช้
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอย่ า ง
เหมาะสม
➢ ในระยะต่อไป ผู้เขียนคาดว่าคนไทยจะออกไปลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศมากขึ้นตามโอกาสและจังหวะในการลงทุนที่ได้ศึกษา
และพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งด้านผลตอบแทนและความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับคนไทยในการ
รับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

ผู้เขียน
กัญฐณา โสภณพนา
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน
สายตลาดการเงิน
kanthans@bot.or.th

รัตติยากร ลิมัณตชัย
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
สายนโยบายการเงิน
rattiyal@bot.or.th
ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บริหารในฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน
และฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค คุณชนานันท์ สุภาดุลย์ คุณจิระพล มหุตติการ
คุณสรา ชื่นโชคสันต์ คุณชนาภรณ์ เสรีวรวิทย์กุล รวมถึงคุณนิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์
จากฝ่ายนโยบายการเงิน และ คุณสรวิศ ฉัตรไพฑูรย์ จากฝ่ายตลาดการเงิน
สาหรับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาบทความเผยแพร่ความรู้ฉบับนี้
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