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“ดัชนีการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายที่นิยมใช้กนั มี 2 ประเภท ได้แก่
ดัชนี de jure (เชิงนิตินัย) และดัชนี de facto (เชิงพฤตินัย)
สาหรับประเทศไทย ดัชนี de facto ปรับดีขึ้นตามลาดับ
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศของคนไทยที่ทยอยเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงขึน้ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยในวันข้างหน้า”
Source: https://bankunderground.co.uk/2017/11/23/do-rich-countries-lend-topoor-countries

ดัชนีการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย (financial openness indicators) เป็นดัชนีที่สะท้อนการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายของแต่ละประเทศ โดยดัชนีที่นิยมใช้ในระดับสากลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ดัชนีประเภท de
jure (เชิงนิตินัย) ได้แก่ Quinn index, Chinn-Ito index, Fernandez et al index และดัชนีประเภท de facto (เชิงพฤติ
นัย) ได้แก่ สัดส่วนฐานะการลงทุนระหว่างประเทศต่อ GDP [(external assets + external liabilities)/GDP] โดยดัชนี
ประเภท de jure มีข้อดี คือ สะท้อนกฎเกณฑ์ในเชิงกฎหมายและไม่อ่อนไหวต่อปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระแส
เงินทุนเคลื่อนย้าย ขณะที่ดัชนีประเภท de facto วัดการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าออกจริง แต่
อาจรวมผลของปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการผ่อนคลายด้านกฎเกณฑ์ด้วย ดังนั้น จึงควรใช้ทั้งดัชนีทั้ง 2 ประเภทควบคู่กัน
เพื่อสะท้อนมุมมองทั้งด้านอุปสรรคในเชิงกฎเกณฑ์ของภาครัฐ และด้านกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นจริง
ประเทศไทยทยอยผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายมาอย่างต่อเนื่อง แต่การผ่อนคลายดังกล่าวไม่สะท้อน
ในดัชนีประเภท de jure ของไทยมากนัก เพราะยังมีกฎเกณฑ์ควบคุมหลายข้อปรากฏอยู่ในรายงาน Annual Report on
Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER) ของ IMF อย่างไรก็ตาม ดัชนีประเภท de facto ของ
ไทยสะท้อนพัฒนาการของการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ดีขึ้นตามลาดับ สอดคล้องกับเงินทุนเคลื่อนย้ ายที่ไหลเข้าออก
ประเทศไทยมากขึ้ น เรื่อ ย ๆ ทั้ งด้ า นการเข้ า มาลงทุ น ในไทยของนั ก ลงทุ น ต่า งประเทศ และด้ า นการออกไปลงทุ นใน
ต่างประเทศของคนไทยที่ทยอยเพิ่มขึ้นในระยะหลัง ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น
เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยในวันข้างหน้า
บทนา
ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ร ะบบการเงิ น พั ฒ นาอยู่
ตลอดเวลาและตลาดการเงินของแต่ละประเทศเกี่ยวโยงกัน
มากขึ้น ประเทศส่วนใหญ่ได้พยายามผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้เป็นข้อจากัดต่อการลงทุน
ระหว่างประเทศและเปิดโอกาสให้นักลงทุน ในประเทศมี
ทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง
และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูง ขึ้น อย่างไรก็ดี
ประเทศก าลั งพั ฒ นามี ก ฎเกณฑ์ ด้ า นเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยที่
ค่อนข้างเข้มงวดกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเปรียบเทียบ
เนื่องจากประเทศกาลังพัฒนามีเงินทุนในประเทศจานวนน้อย
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขณะที่มีความต้องการเงินทุนจานวนมากเพื่อใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ กฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายจึงถูกกาหนดเพื่อ
รั ก ษาเงิ น ทุ น ให้ อ ยู่ ภ ายในประเทศเป็ น หลั ก เหตุ ผ ลอี ก
ประการหนึ่งคือตลาดการเงินภายในประเทศยังพัฒนาไม่มาก
จึงค่อนข้างอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงิ น ของประเทศเศรษฐกิ จ หลั ก อาจส่ งผลให้
เงิ น ทุ น ไหลเข้ าหรือ ไหลออกจากประเทศก าลังพั ฒ นาเป็น
จานวนมากและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้ กฎเกณฑ์
ด้ า นเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยจึ ง ค่ อ นข้ า งเข้ ม งวดเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกประเทศดังกล่าว
พราวรวี นาคใหม่

1

FAQ ISSUE 146 ดัชนีการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
Mar 22, 2019
(FINANCIAL OPENNESS INDICATORS)
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันประเทศกาลังพัฒนาส่วน
I. กฎเกณฑ์หลัก เช่น ข้อ (11.) Controls on capital
ใหญ่ มี แ ผนทยอยผ่ อ น คลายกฎ เกณฑ์ ด้ า นเงิ น ทุ น
transactions
เคลื่อนย้ายมากขึ้น เพื่อพัฒนาตลาดการเงินในประเทศและ
II. กฎเกณฑ์รอง ซึ่งมีกฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อยตั้งแต่ 2 – 4
ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ การผ่อนคลายกฎเกณฑ์
รายการ เช่ น ข้ อ (11.2) Controls on collective
ดั ง กล่ า วเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กระแสเงิ น ทุ น
investment securities
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ภาวะตลาดการเงิน ตลอดจน
III. กฎเกณฑ์ ธุ ร กรรมย่ อ ย ซึ่ ง มี ทั้ ง รายละเอี ย ดของ
ภาวะเศรษฐกิ จ ในภาพรวม งานศึ ก ษาต่ า ง ๆ จึ ง ให้
กฎเกณฑ์ (description) และสถานะของกฎเกณฑ์
ความสาคัญกับผลของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดย
(yes = มี ก ฎเกณฑ์ บั ง คั บ ใช้ / no = ไม่ มี ก ฎเกณฑ์
งานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ดั ชนี ก ารเปิ ด เสรี เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้าย
บั ง คั บ ใ ช้ ) เ ช่ น ( 11.2.a.) Purchase locally by
(financial openness indicators) เป็นตัวแปรสะท้อนการ
nonresidents – no หรื อ ชาวต่ า งชาติ ส ามารถซื้อ
ผ่ อ นคลายกฎเกณฑ์ ด้ า นเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ย ซึ่ ง มี ห ลาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศนั้นได้เสรี
ประเภทและมีวิธีการคานวณที่แตกต่างกัน บทความนี้จึงได้
ขณะที่ ดั ช นี de facto จะค านวณจากข้ อ มู ล
รวบรวมดัชนีที่นิยมใช้แพร่หลายในระดับสากลมานาเสนอ เงินทุนเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ งานศึกษาส่วนใหญ่จะ
เพื่อประเมินระดับการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายของไทย
ใช้ ดั ช นี ป ระเภท de jure เพราะเป็ น ดั ช นี ที่ ค านวณจาก
1. Financial openness indicators คืออะไร
กฎระเบี ย บโดยตรง จึ งมี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่
1
ดั ช นี ก ารเปิ ดเสรี เงิ นทุ นเคลื่อ นย้ า ย (financial กระทบกับเงินทุนเคลื่อนย้ายน้อยกว่าดัชนี de facto
openness indicators) เป็นดัชนี ที่ใช้ติดตามพัฒนาการ ภาพที่ 1 ประเภทของ financial openness indicators
และวั ด ระดั บ การผ่ อ นคลายกฎเกณฑ์ ด้ า นเงิ น ทุ น 1. ดัชนีประเภท de jure (เชิงนิตินัย) 2. ดัชนีประเภท de facto (เชิงพฤตินัย)
เคลื่ อ นย้ า ยเพื่อใช้ในงานศึกษาวิเคราะห์ต่า ง ๆ เนื่องจาก คานวณจากข้อมูลกฎเกณฑ์ที่เป็น
คานวณจากข้อมูลเงินทุนเคลือ่ นย้ายที่
สามารถใช้ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งประเทศได้ ทั้ ง ในด้ า น กฎหมายของภาครั ที่ปรากฏอยู่ใน เกิดขึ้นจริง แต่กระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย
อุปสรรคจากกฎเกณฑ์เชิงสถาบันและด้านความเชื่อมโยงของ รายงาน AREAER ของ IMF ซึ่งมีทั้ง ที่เกิดขึ้นจริงอาจรวมผลของปัจจัยอื่น ๆ
คาอธิบายรายละเอียด (description)
นอกเหนือจากการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
เงินทุนเคลื่อนย้ายกับตลาดการเงินโลก อีกทั้งใช้ในการศึกษา และสถานะของกฎเกณฑ์ว่ามีผลบังคับ ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายด้วย เช่น
ใช้หรือไม่ (yes/no)
ปัจจัยต่างประเทศ (push factors) และ
ผลกระทบของการเปิ ด เสรี เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยต่ อ ตั ว แปร
ปัจจัยในประเทศ (pull factors)
เศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ได้ อี ก ด้ ว ย (ดู ตั ว อย่ า งงานศึ ก ษาได้ ใ น
Appendix A)
ดั ชนี ประเภท de jure จะเปลี่ ยนแปลงค่ อนข้ าง
Financial openness indicators แบ่ งออกเป็น ยาก เนื่องจากดัชนีจะปรับดีขึ้นต่อเมื่อมีการยกเลิกกฎเกณฑ์
2 ประเภท คื อ ดั ช นี ป ระเภท de jure (เชิ ง นิ ตินั ย ) และ โดยดัชนีประเภทนี้คานวณระดับการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ประเภท de facto (เชิงพฤตินัย) ดังในภาพที่ 1 โดยดัชนี จากสถานะของกฎเกณฑ์ในรายงาน AREAER เช่น หากมีการ
ประเภท de jure จะค านวณจากกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น ผ่อนคลายโดยปรับเพิ่มเพดานวงเงินสาหรับการออกไปลงทุนใน
กฎหมายโดยตรง และมีการเก็บข้อมูลเป็นรายปีในรายงาน ต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ยกเลิกกฎเกณฑ์กาหนดวงเงินดังกล่าว
Annual Report on Exchange Arrangements and สถานะของกฎเกณฑ์ ในรายงาน AREAER จะยังคงระบุว่ามี
Exchange Restrictions (AREAER) ของ IMF ซึ่ ง รวบรวม เกณฑ์ควบคุมอยู่ ดัชนีประเภท de jure จึงไม่เปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ cross-border financial transactions แต่หากกฎเกณฑ์ดังกล่าวถูกยกเลิกไปจะทาให้ดัชนีประเภท
ของแต่ละประเทศจากการเดินทางมาประเมินภาวะเศรษฐกิจ de jure ปรั บ ดี ขึ้ น ส าหรั บ ดั ช นี ป ระเภท de facto จะ
ของเจ้าหน้าที่ IMF และแบบสารวจ (survey) ที่ทางการของ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า เนื่องจากดัชนีคานวณจาก
แต่ละประเทศเป็นผู้ให้ข้อมูล กฎเกณฑ์ในรายงานมี 3 ระดับ ข้อมูลเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
(ดูตัวอย่างโดยละเอียดใน Appendix B) ได้แก่
จากทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และปัจจัยอื่นที่มาจากด้าน
1

“While it has been argued that de jure measures are noisy
indicators of the true degree of openness of the capital
account, they have the advantage of being less sensitive

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

to reverse causality issues in panel regressions.” (Collins,
2007)
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ต่ า งประเทศ (push factors) และด้ า นในประเทศ (pull ความสมดุ ล ให้ กั บ เงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยและฐานะการลงทุ น
factors)
ระหว่างประเทศของไทย และ (3) กระตุ้นการพัฒนาตลาด
ดัชนีประเภท de jure ที่นิยมใช้ในระดับสากลมี การเงินในประเทศให้มีโครงสร้างที่ เข้มแข็งและมีเครื่องมือที่
3 ตัว ได้แก่ Quinn index, Chinn-Ito index, Fernandez หลากหลายมากขึ้ น นอกจากนี้ ธปท. ได้ ด าเนิ นการตาม
et al index ส าหรั บ ดั ช นี ป ระเภท de facto ที่ นิ ย มใช้ “การปฏิรูปกฎเกณฑ์ ควบคุ มการแลกเปลี่ยนเงิ น” (Foreign
จะค านวณจากข้ อ มู ล านะการลงทุ น ระหว่ า งประเทศ Exchange Regulation Reform) ที่ เริ่ มในปี 2017 เพื่ อเพิ่ ม
(international investment position: IIP) คือ ผลรวมของ ความสะดวกในการด าเนิ นธุ รกิ จของภาคเอกชน (ease of
สินทรัพย์ต่างประเทศและหนี้สินต่างประเทศ หารด้วย GDP2 doing business) เช่ น ลดขั้ น ตอนและเอกสาร ใช้ ข้ อ มู ล
ซึ่ งต่ อไปในบทความนี้ จะเรี ยกสั ดส่ วนดั งกล่ าวว่ า de facto อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพื่อให้บริหาร
index (ดู ต ารางสรุ ป ในภาพที่ 2 และตารางเปรี ย บเที ย บ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้คล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น
รายละเอียดใน Appendix C)
ภาพที่ 2 ตารางสรุป financial openness indicators
ประเภท

Quinn
index
de jure

Chinn-Ito
Index
de jure

Fernandez et al
Index
de jure

De facto
Index
de facto

ช่วงเวลา

ป 1990 – 2012

ป 1970 – 2016

ป1 3–2 1

ประเทศ

81 ประเทศ

182 ประเทศ

100 ประเทศ

ขึ้นอยู่กับข้อมูล IIP ของ
แต่ละประเทศ
1 ประเทศ

ดัชนี

วิธีคานวณ แปลงรายละเอียด
(description) ของ
กฎเกณฑ์รองใน
AREAER ออกเป็น
คะแนน ระดับ
ข้อดี

ให้น้าหนักกับ
รายละเอียด
(description) โดย
ไม่อิงกับส านะของ
กฎเกณฑ์ (yes/no)

ข้อจากัด ดัชนีไม่ update
หลังป 2 12

ใช้วิธี principle
ใช้ข้อมูลส านะของ
component analysis กฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อย
กับข้อมูลส านะของ
ใน AREAER
กฎเกณฑ์รองใน
AREAER

คานวณจากข้อมูล IIP
(external assets +
external liabilities) /
GDP

นักวิจัย update index นักวิจัย update
สามาร คานวณได้เอง
เผยแพร่ทุกป
index เผยแพร่ทุกป จากข้อมูล IIP
และมีดัชนีย่อยสาหรับ
เงินทุนเคลื่อนย้าย
ขาเข้าและขาออก
ดัชนีเปลี่ยนแปลงน้อย
ไม่สะท้อนการทยอย
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ของประเทศ

ช่วงเวลาของข้อมูลสั้น การเปลี่ยนแปลงของดัชนี
กว่าดัชนีอื่น
อาจเป็นผลจากปัจจัยอื่น
นอกจากกฎเกณฑ์

2. การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้า ยของ
ไทย
ประเทศไทยทยอยผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุน
เคลื่อนย้ายมาอย่างต่อเนื่ อ งและค่ อยเป็นค่ อยไป โดยไทย
ทยอยเปิ ด เสรี ด้ า นเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยขาเข้ า มานานแล้ ว
สาหรับด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายขาออก ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ได้ดาเนินการผ่อนคลายตาม “แผนแม่บทเงินทุน
เคลื่ อ นย้ า ยระหว่ า งประเทศ” ที่ เ ริ่ ม ในปี 2012 โดยมี
จุดประสงค์หลักเพื่อ (1) อานวยความสะดวกให้กับคนไทย
สาหรับการออกไปลงทุนในต่างประเทศและการบริหารความ
เสี่ยงของผลตอบแทนผ่านการกระจายการลงทุน (2) สร้าง
ค านวณในลั ก ษณะเดี ย วกัน กับ trade openness indicators ที่ ใ ช้
ผลรวมของการส่งออกและการนาเข้าต่อ GDP
3
Qualified Investor คือ นิติบุคคลไทยหรือบุคคลไทยที่มีเงินฝากหรือ
เงินลงทุนในหลัก ทรัพ ย์แ ละอนุพั นธ์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนการลงทุนใน
2

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สาหรับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนในช่วงที่
ผ่ า นมาสามารถแบ่ ง ตามการลงทุ น ในต่ า งประเทศได้ 3
ประเภทหลัก รายละเอียดดังนี้
(1) การลงทุ น ทางตรงในต่ า งประเทศ (direct
investment) นิ ติ บุ ค คลไทยและบุ ค คลธรรมดาคนไทย
สามารถลงทุ น โดยตรงในต่ า งประเทศได้อ ย่ า งเสรี ตั้งแต่ปี
2010 และ ปี 2013 ตามลาดับ ทาให้มูลค่าการลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศของไทยสูงขึ้นต่อเนื่อง
(2) ก ารล งทุ น ใน หลั ก ทรั พย์ ต่ า งป ร ะ เ ท ศ
(portfolio investment) มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มประเภทผู้ลงทุนสถาบันที่ออกไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ การผ่อนคลายให้บุคคลธรรมดา
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ (Qualified Investor) สามารถ
ลงทุนในต่างประเทศโดยไม่ผ่า นตัว กลางในไทยได้ตั้ งแต่ ปี
20163 และการขยายวงเงินที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) จั ด สรรให้ แ ก่
ผู้ลงทุนภายใต้การกากับดูแลของ ก.ล.ต. และบุคคลรายย่อย
ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตัวแทนการลงทุน ใน
ไทย จากวงเงินเดิม 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็น 1 แสนล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2017
(3) การลงทุนอื่น ๆ (other investment) เช่น
การฝากเงิ น ตราต่ า งประเทศกั บ ธนาคารไทย (foreign
currency deposit: FCD) โดยในปัจจุบัน หากเงินฝากมา
จากแหล่งต่างประเทศ เช่น เงินได้จากการส่งออก คนไทย
สามารถฝาก FCD ได้โดยไม่จากัดวงเงิน หากเงินฝากมาจาก
แหล่งในประเทศ เช่น การกู้เงินตราต่างประเทศจากธนาคาร
ประเทศได้ โดย (1) หากมีเงินฝากหรือเงินลงทุน 50-100 ล้านบาท
สามารถลงทุนต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวแทน ในวงเงิน ไม่เกิน 1 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี และ (2) หากมีเงินฝากหรือเงินลงทุนมากกว่า
100 ล้านบาทขึ้นไป สามารถลงทุนต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวแทนได้
ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี
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ไทย สามารถฝาก FCD ได้ตามภาระผูกพัน สาหรับกรณีที่ไม่ ภาพที่ 3 Financial openness indicators ของไทย
มี ภ าระผู ก พั น คนไทยสามารถฝาก FCD ได้ สู งสุ ด 5 ล้ า น (ดั ช นี เ พิ่ ม ขึ้ น หมายถึ ง ระดั บ การเปิ ด เสรี เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยมากขึ้ น ยกเว้ น
Fernandez et al index ที่ดัชนีเพิ่มขึ้นหมายถึง ระดับการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ดอลลาร์ สรอ. ต่อราย
ลดลง จึงสลับค่าในแกนตั้ง (reversed axis) เพื่อสามารถตีความ Fernandez et al

ส าหรั บ Fernandez et al index มี ข้ อ ดี คื อ ดั ช นี
แสดงพัฒนาการของการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายได้ชัดเจน
กว่า เนื่องจากดัชนีคานวณกฎเกณฑ์โดยละเอียดถึง 10 หมวด
แ ล ะ ส า มา รถ แบ่ งเป็ นดั ช นี ด้ า น เงิ นทุ น เ คลื่ อ นย้ า ย
ขาเข้ า (inward flow) และด้ านเงิ น ทุ นเคลื่อ นย้ ายขาออก
(outward flow) ได้ โดยดัชนีด้าน outward flow ของไทย
ปรั บ ดี ขึ้ น ในปี 2013 จากการผ่ อ นคลายเกณฑ์ ใ ห้ ค นไทย
(residents) ทุ ก ประเภทสามารถออกไปลงทุ น โดยตรงใน
ต่ า งประเทศได้ เ สรี และ non-residents สามารถขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศได้โดยไม่มีข้อจากัด
de facto index ของไทยสะท้ อ นการเปิ ด เสรี
เงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แตกต่ า งจากดั ช นี
ประเภท de jure อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นด้านนัก
ลงทุ น ต่ า งชาติ มาลงทุ นในไทย (external liabilities/GDP)
และด้ า นคนไทยออกไปลงทุ น ในต่ า งประเทศ (external
assets/GDP) พบว่ า พั ฒ นาการส่ ว นใหญ่ ข อง de facto
index มาจากการเข้ามาลงทุนในไทยของนักลงทุนต่างชาติ
เป็นสาคัญ ส่วนการออกไปลงทุนต่างประเทศของคนไทยนั้น
มี ทิ ศ ทางทยอยปรั บ สู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง ตามการผ่ อ นคลาย
กฎเกณฑ์การลงทุนในต่างประเทศของคนไทย

3a. Quinn Index
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3b. Chinn-Ito Index
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ดั ช นี ป ระเภท de jure ของไทยเปลี่ ย นแปลง
ค่อนข้างน้อย (ภาพที่ 3) โดยเฉพาะ Chinn-Ito index ซึ่งลด
ระดับลงในปี 2009 จากการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับ personal
payments ที่ เ ข้ ม งวดขึ้ น ส าหรั บ Quinn index (มี ข้ อ มู ล
ล่าสุดถึงปี 2012) ปรับดีขึ้นในปี 2012 จากการปรับเกณฑ์ให้
นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ผ่านตัวกลางได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ธปท. และการอนุญาต
ให้ ค นต่ า งชาติ (non-residents) สามารถถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท
หลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 49%
เป็น 100% (แต่มีข้อสังเกตว่า การปรับเกณฑ์ข้า งต้น ไม่ ไ ด้
สะท้อนใน Chinn-Ito index)

index ในทิศทางเดียวกับดัชนีอื่นได้)

3c. Fernandez et al Index
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3. พัฒนาการของ financial openness indicators ของไทย

3d. De facto Index
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4. ข้ อ ค้ น พบจากการวิ เ คราะห์ financial openness
indicators ของไทยและประเทศอื่นในภูมิภาค

Mar 22, 2019

ประเด็น ที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาค ดัชนีประเภท de jure ของไทยอยู่ในระดับ ที่ ต่า
ประเด็ น ที่ 1 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บดั ช นี ป ระเภท กว่าหลายประเทศ แต่ดัชนีประเภท de facto อยู่ในระดับ
de jure ของไทยทั้ ง 3 ดั ช นี พบว่ า ดั ช นี เ คลื่ อ นไหว ที่สูงกว่าหลายประเทศ (ภาพที่ ) โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ค่อนข้างน้อยและเคลื่อนไหวต่างกันในบางช่วงเวลา แม้จะ เกาหลีใต้ที่มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้ายแบบก้าว
อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน AREAER เหมือนกัน (ภาพที่ 3) กระโดด ทาให้ดัชนีประเภท de jure อยู่ในระดับสูง (ดูบทความ
ในช่วงที่ผ่านมาดัชนี 2 ตัวปรับดีขึ้น ขณะที่ดัชนี 1 ตัวปรับแย่ ในกรอบ: กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้) แต่ถ้าพิจารณากระแส
ลง ความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากการใช้ข้อมูลที่มีระดับความ เงินทุนเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นจริงจากดัชนีประเภท de facto กลับ
ละเอี ย ดของกฎเกณฑ์ ไ ม่ เ หมื อ นกั น โดย Quinn index พบว่าดัชนีของเกาหลีใต้มีระดับต่ากว่าไทย อีกกรณีที่โดดเด่น
คานวณที่ระดับรายละเอียดมากที่สุด โดยให้คะแนนตาม คือมาเลเซีย ที่ดัชนีประเภท de jure ไม่ได้สูงมากและมีระดับ
คาอธิบายรายละเอียด (description) ของแต่ละกฎเกณฑ์ ใกล้ เ คี ย งกั บ ไทย แต่ ดั ช นี ป ระเภท de facto กลั บ สู ง กว่ า
ธุ ร กรรมย่ อ ย ท าให้ ค ะแนนปรั บ สู ง ขึ้ น ได้ แ ม้ ส ถานะของ ประเทศอื่นมาก ชี้ให้เห็นว่าแม้ดัชนีประเภท de jure สะท้อน
กฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อยในรายงาน AREAER จะยังไม่เปลี่ยน ว่าประเทศนั้นมีกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลือ่ นย้ายที่เข้มงวดโดย
เช่น การปรับเพิ่มเพดานวงเงิน สูงสุด (ซึ่งสถานะจะยังระบุ เปรียบเทียบ แต่กระแสเงินทุนที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่จาเป็นต้อง
เป็ น yes - กฎเกณฑ์ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ) ต่ า งจาก Chinn-Ito มีทิศทางเดียวกัน ซึ่งคาอธิบายหนึ่ง คือ กฎเกณฑ์ที่ประเทศ
index และ Fernandez et al index ที่ ใ ห้ ค ะแนนตาม นั้ น มี อ ยู่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคในทางปฏิ บั ติ ม ากนั ก หรื อ ไม่ ไ ด้
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักลงทุน
การเปลี่ยนแปลงส านะของกฎเกณฑ์ (yes/no)
นอกจากนี้ พบว่า Fernandez et al index เคลื่อนไหว ภาพที่ 4 Financial openness indicators ในภูมภิ าค
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มู ล ค่ า การลงทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สะท้ อ นว่ า กฎเกณฑ์
ควบคุ ม เงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยอาจเป็ น เพี ย งหนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่
กาหนดขนาดและความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากไทยยกเลิกกฎเกณฑ์อย่าง
จริงจังในหลายมิติ เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศอาจ
เพิ่มมากขึ้นได้ และการผ่อนคลายกฎเกณฑ์จะสะท้อนในดัชนี
ทั้งประเภท de jure และ de facto

China

2002

ประเด็น ที่ 2 ดัชนี de facto ของไทยมีทิศทาง
ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ต่างจากดัชนีประเภท de jure สะท้อน
ว่ า การผ่ อ นคลายกฎเกณฑ์ ที่ ผ่ า นมามี ส่ ว นท าให้ เ งิ น ทุ น
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสูงขึ้น และกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อาจไม่
เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติมากนัก เงินลงทุนระหว่างประเทศ
ของไทยจึงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

(ดั ช นี เ พิ่ ม ขึ้ น หมายถึ ง ระดั บ การเปิ ด เสรี เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยมากขึ้ น ยกเว้ น
Fernandez et al index ที่ดัชนีเพิ่มขึ้นหมายถึง ระดับการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ลดลง จึ งสลั บค่ าในแกนตั้ ง (reversed axis) เพื่ อสามารถตี ความ Fernandez et al
index ในทิศทางเดียวกับดัชนีอื่นได้)

2000

มากกว่า Chinn-Ito index เนื่องจาก Fernandez et al index
พิจารณาที่ส านะของกฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อย ซึ่งละเอียดกว่า
Chinn-Ito index ที่ พิ จ ารณาส านะของกฎเกณฑ์ ร อง
ทั้งนี้ กฎเกณฑ์รอง 1 ข้อจะมีกฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อยตั้งแต่ 2 – 4
รายการ และสถานะของกฎเกณฑ์รองจะเปลี่ยนเป็น no (ไม่มี
กฎเกณฑ์บังคับใช้) ก็ต่อเมื่อสถานะของทุกธุรกรรมย่อยภายใต้
กฎเกณฑ์รองนั้นเปลี่ยนเป็น no Chinn-Ito index จึงจัด
ว่าเป็นดัชนีประเภท de jure ที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุด

5

FAQ ISSUE 146 ดัชนีการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
(FINANCIAL OPENNESS INDICATORS)
4c. Fernandez et al Index
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(3) ดั ช นี เ ผยแพร่ ใ ห้ ส ามารถติ ด ตามได้ ต่ อ เนื่ อ งต่ า งจาก
Quinn index ที่ไม่จัดทาต่อ อย่างไรก็ดี Fernandez et al
index เพิ่งมีการจัดทาขึ้นในปี 2015 จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
นัก
ภาพที่ 5 Fernandez et al index ด้านขาออกของไทย
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ป ระ เด็ น ที่ ก ารใช้ financial openness
indicators เพื่อประเมินผลการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ควรใช้ทั้งดัชนีประเภท de jure และ de facto ควบคู่กัน
เพราะดัชนีทั้งสองประเภทสะท้อนมุมมองที่เสริมกัน ทั้งใน
ด้ า นกฎเกณฑ์ ที่ เ ป็ น กฎหมายของภาครั ฐ และด้ า นกระแส
เงินทุนเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าในบรรดาดัชนีประเภท
de jure ทั้ง 3 ดัชนีข้างต้น Fernandez et al Index จัด
ว่าเป็นดัชนีที่เหมาะสาหรับใช้ติดตามเพื่อประเมินผลการ
เปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย เนื่องจาก (1) สามารถแยกดัชนี
ป ร ะ เ มิ น เ งิ น ทุ นเ ค ลื่ อ นย้ า ย ขา เ ข้ า แ ล ะ ขา ออกไ ด้
(2) สามารถสะท้อนการผ่อนคลายกฎเกณฑ์แบบค่อยเป็น
ค่อยไปได้ดี เพราะ Fernandez at al index ให้น้าหนักกับ
สถานะของกฎเกณฑ์ ธุรกรรมย่อย ตัวอย่างเช่น การทยอย
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายขาออกของไทย
ในปี 2013 ที่ ผ่ อ นคลายให้ บุค คลธรรมดาคนไทยสามารถ
ออกไปลงทุ น โดยตรงในต่ า งประเทศได้ เ สรี ส่ ง ผลให้
Fernandez et al index ด้ า นขาออกปรั บ ดี ขึ้ น (ภาพที่ 5
และ 6) ต่างจาก Chinn-Ito index ที่ไม่เปลี่ยนแปลง และ
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการปรับส านะของกฎเกณฑ์ธุรกรรม
ย่อยในรายงาน AREAER ป 2 12 และ 2 13
Controls on direct investment

Status

Outward direct investment (2012)

Yes Thai juridical persons may (1) invest abroad in the
form of direct investment or lend to affiliated
companies abroad without limit and (2) lend to
nonaffiliated companies up to US$50 million or its
equivalent a year. Thai individuals may invest abroad
in the form of direct investment or lend to affiliated
companies abroad up to US$100 million a year.

Outward direct investment (2013)

No Effective June 25, 2013, outward direct investment is
freely allowed. Thai individuals are allowed to invest
abroad in the form of direct investment without limit.

Controls on real estate transactions Status

Sale locally by nonresidents (2012)

Yes

Sale locally by nonresidents (2013)

No Nonresidents may sell their property without
limitation.

Sources: AREAER (2012) and AREAER (2013)

พราวรวี นาคใหม่
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บทความในกรอบ: กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้
ดัชนีประเภท de jure ของเกาหลีใต้มีพัฒนาการ
ดีขึ้นชัดเจน (ภาพที่ 7) เนื่องจากมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ครอบคลุมและจริงจัง เกาหลีใต้เริ่ม
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายหลังวิกฤตการเงิน
เอเชียปี 1997 โดยการเปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปทางการเงินของประเทศ ซึ่งเน้นผ่อน
กฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายขาเข้าเพื่อแก้ปัญหาการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัด (current account deficit) และการอ่อน
ค่าของเงินวอน การผ่อนกฎเกณฑ์ในช่วงนั้นสะท้อนในดัชนี
Fernandez et al index ด้ า นเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยขาเข้ า ที่
ปรั บ ดี ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน นอกจากนี้ การเปิ ด เสรี เ งิ น ทุ น
เคลื่อนย้ายยังเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เกาหลีใต้ต้องดาเนินการเพื่อ
เตรียมตัวเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD)

Mar 22, 2019
ภาพที่ 7 Financial openness indicators ของเกาหลีใต้
(ดั ช นี เ พิ่ ม ขึ้ น หมายถึ ง ระดั บ การเปิ ด เสรี เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยมากขึ้ น ยกเว้ น
Fernandez et al index ที่ดัชนีเพิ่มขึ้นหมายถึง ระดับการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ลดลง จึงสลับค่าในแกนตั้ง (reversed axis) เพื่อให้ตีความ Fernandez et al index
ในทิศทางเดียวกับดัชนีอื่นได้)

ในช่วงป 2 -2 เกาหลีใต้ลดอุปสรรคด้าน
กฎเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยเฉพาะ
อุ ป สรรคด้ า นขั้ น ตอนและเอกสาร (administration)
ได้แก่ (1) ผ่อนคลายเกณฑ์จากการขออนุญาตจากทางการ
(approval required) เป็ น การแจ้ ง ทางการเพื่ อ ทราบ
(notification required) ในทุ ก ธุ ร กรรมย่ อ ยของกฎเกณฑ์
รองในรายงาน AREAER และ (2) ยกเลิกการจากัดวงเงินของ
การลงทุ น ในบางธุ ร กรรม เช่ น การซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ น
ต่างประเทศของบริษัทประกัน การผ่อนเกณฑ์อย่างจริงจังใน
ครั้งนั้นส่งผลให้ธุรกรรมย่อยของเกาหลีใต้เกือบทั้งหมดไม่มี
ข้อจากัดอีกต่อไป สถานะของกฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อยของแต่
ละกฎเกณฑ์ ร องในรายงาน AREAER เปลี่ ย นจาก yes (มี
กฎเกณฑ์บังคับใช้ ) เป็น no (ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับใช้ ) ดัชนี
ประเภท de jure จึงปรับดีขึ้นทันที นอกจากนี้ ในป 2 1
Chinn-Ito index ของเกาหลีใต้ปรับสูงขึ้นเข้าสู่ค่า 1 ซึ่ง
เป็ น ระดั บ สู ง สุ ด จากการยกเลิ ก เกณฑ์ repatriation
requirement ที่เดิมกาหนดให้ต้องนารายได้จากธุรกรรม
ด้านเงินทุนในต่างประเทศที่มีมูลค่าเกิน 500,000 ดอลลาร์
สรอ. กลับเข้ามาในประเทศภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทา
ธุรกรรมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเกณฑ์อื่น ๆ
กรณีศึกษาของเกาหลีใต้สะท้อนว่าการผ่อนคลาย
กฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างจริงจังพร้อมกันในทุก
ธุ ร กรรมย่ อ ยของกฎเกณฑ์ ร องนั้ น สามารถช่ ว ยให้ ดั ช นี
ประเภท de jure ปรับดีขึ้นพร้อมกันได้

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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5. ความท้าทายของการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายของ
ไทย

Mar 22, 2019

แต่การเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายมีพัฒนาการดีขึ้นชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ สาหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คนไทยเริ่ม
สาหรับประเทศไทยในปัจจุบัน การออกไปลงทุน ออกไปลงทุนในตราสารหนี้ก่อน (แท่งสีเทาในภาพที่ ) และ
ในต่างประเทศทวีความสาคัญมากขึ้นเพราะ (1) ธุรกิจไทย เริ่มออกไปลงทุนในตราสารทุนมากขึ้นในช่วงหลัง (แท่งสีส้ม
จ าเป็ น ต้ อ งแสวงหาตลาด ทรั พ ยากร แรงงาน และ ในภาพที่ ) ในปี 2017 มูลค่าฐานะการลงทุนในตราสารหนี้
เทคโนโลยี ในต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ ส ามาร แข่ ง ขั น ใน และตราสารทุนในต่างประเทศเริ่มมีมูลค่าใกล้เคียงกันที่ 2.7
ตลาดโลกได้ และ (2) การออมและการลงทุ น เพื่ อ สร้ า ง หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. สะท้อนการกระจายการลงทุน ใน
ผลตอบแทนที่ เ พี ย งพอส าหรั บ ช่ ว งเกษี ย ณอ ายุ มี ประเภทของหลักทรัพย์ที่มากขึ้น
ความสาคัญมากขึ้นเพราะไทยกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัย การ
อย่ า งไรก็ ดี านะการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ลงทุนในต่างประเทศจึงสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ ทั้งด้าน ต่างประเทศของไทยอาจเพิ่มขึ้นได้อีก โดยเฉพาะจากกลุ่ม
การเพิ่ ม ผลตอบแทนและการกระจายความเสี่ย งของการ นักลงทุนส าบันซึ่งเป็นตัวกลางของผู้ออมและผู้ลงทุนราย
ลงทุ น เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ของหลายประเทศโดยเฉพาะ ย่อย เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงใน
ประเทศตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มเติบโตสูง อีกทั้งการลงทุนใน การลงทุนมากขึ้น โดยในปี 2017 กองทุนบาเหน็จบานาญ
ประเทศที่มีวัฏจักรเศรษฐกิจแตกต่างกันจะทาให้การกระจาย ข้าราชการ (กบข.) และกองทุนประกันสังคม มีสัดส่วนการ
ความเสี่ยงดีขึ้น เช่น เศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง อาจกาลัง ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศร้อยละ 22 และร้อยละ 3
ชะลอตัว แต่อีกประเทศหนึ่งยังขยายตัวดี ความเสี่ยงโดยรวม ของมูลค่ากองทุนทั้งหมด ตามลาดับ ซึ่งยังออกไปลงทุนไม่ถึง
ของพอร์ตการลงทุนจึงปรับลดลงได้
เพดานวงเงินสูงสุดที่คณะกรรมการของกองทุนดังกล่าวได้
ความท้าทายของการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายของ กาหนดไว้ (ภาพที่ 9) อย่างไรก็ดี เพดานสูงสุดดังกล่าวยังต่า
กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของกองทุ น ส ารองเลี้ย งชี พ ขนาดใหญ่ (large
ไทยในระยะข้างหน้ามีดังนี้
pension funds) ของประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีสัดส่วนการ
ภาพที่ 8 านะการลงทุนในต่างประเทศด้านสินทรัพย์ของ ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเฉลี่ยร้อยละ 49 ของมูลค่า
ไทย (International Investment Position: Assets)
กองทุนทั้งหมด4
Billion USD
300
200

Thai direct investment
Thai portfolio investment: equites
Thai portfolio investment: debts
Thai other investment

ภาพที่ 9 การออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
นักลงทุนส าบันไทย
117
27
27

100

84

2005
2006
2007
200
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
Source: International Invesment Position, Bank of Thailand

.1) านะการลงทุ น ในต่ า งประเทศ ด้ า น
สินทรัพย์ของไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้นทุกป สะท้อนพฤติกรรม
ของคนไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ทั้งการ
ลงทุ น โดยตรงและการลงทุ น ในหลั ก ทรั พย์ ต่า งประเทศ
(ภาพที่ ) แม้ financial openness indicators ประเภท de jure
สะท้อนว่ากฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายยังเป็นข้อจากัดอยู่
4

นักลงทุนส าบัน

เพดานการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
ต่อมูลค่าของกองทุน

สัดส่วนการลงทุนจริง
ในป 2 1

กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.)

30%

22%

กองทุนประกันสังคม

9%

3%

บริษัทประกันชีวิต

15%

เฉลี่ยอยู่ที่ 10%

* เพดานวงเงินลงทุนของ กบข. และกองทุนประกันสังคม กาหนดโดยคณะกรรมการของกองทุน
เพดานวงเงินลงทุนของบริษัทประกันชีวิตกาหนดโดย คปภ.

.2) ความท้ า ทายของการออกไปลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศของไทยไม่ได้มีเพียงกฎเกณฑ์ด้าน
เงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยที่ ธปท. ดู แ ลอยู่ เ พี ย งองค์ ก รเดี ย ว
เนื่องจากยังมีองค์กรกากับดูแลอื่น ๆ ที่ดูแลเกณฑ์การลงทุน
ในต่ า งประเทศของแต่ละประเภทนัก ลงทุ น ไทยด้ว ย อาทิ

OECD (2016) Annual survey of large pension funds and
public pension reserve funds
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ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ดูแลเกณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ
ของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยและนั ก ลงทุ น สถาบั น เช่ น บริ ษั ท
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือสานักงาน
คณะกรรมการการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ที่ดูแลเกณฑ์การลงทุนในต่างประเทศของ
บริษัทประกัน การสนับสนุนและการผ่อนคลายเกณฑ์ของ
องค์กรกากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีความสาคัญในการ
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเช่นกัน

Mar 22, 2019

.3) นอกจากกฎเกณฑ์ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคแล้ ว
ความรู้ ท างการเงิ น (financial literacy) เป็ น อี ก หนึ่ ง
อุปสรรคสาคัญของการลงทุนในหลัก ทรั พย์ ต่า งประเทศ
ของไทย เนื่ อ งจากความรู้ ท างการเงิ น เป็ น เงื่ อ นไขส าคั ญ
เบื้ อ งต้ น ในการลงทุ น ทุ ก ประเภท ตั้ งแต่ ก ารวางแผนทาง
การเงินเพื่อการใช้จ่าย การออม การลงทุนเบื้องต้น ไปจนถึง
การลงทุนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่น การลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง
ประชาชนควรเข้าใจลักษณะการลงทุนและพร้อมรับความ
เสี่ ย งก่ อ นตัดสิ นใจลงทุน อย่ า งไรก็ ดี ส าหรั บ การลงทุ นใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ คนไทยยังมีความรู้ทางการเงินไม่มากนัก
โดยส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนในต่างประเทศเป็นตัวเลือกที่
ไกลตัวและมีความเสี่ยงสูง มีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่เลือก
ลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
(foreign investment fund: FIF) โดยที่ มี ค วามรู้ เ พี ย งพอ
และรั บ ทราบถึ ง ความเสี่ ย งที่ ต นเองรั บ ได้ สะท้ อ นจาก
ครัวเรือนไทยที่มีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
คิดเป็นเพียงประมาณ 10% ของการออมในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
เงินฝาก5
ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเงิ น แก่
ประชาชนทั่ ว ไปทั้ ง ด้ า นความรู้ พื้ น าน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเงินที่หลากหลาย ไปจน ึงความเสี่ยงจากการลงทุน จึง
เป็ น อี ก นโยบายที่ ส าคั ญ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ค นไทยออกไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้น

5

ที่ ม า: สมาคมบริ ษั ทจั ดการลงทุ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และ
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2017)
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Appendix A
ตัวอย่างงานศึกษาที่ใช้ financial openness indicators
ลักษณะการใช้งาน

1. คานวณ benchmark

งานศึกษา

การประยุกต์ใช้ financial openness indicators

External Balance Assessment
(IMF, 2013)

IMF ใช้ ดั ช นี de jure เป็ น หนึ่ ง ในตั ว แปรที่ ใช้ ค านวณ current
account (CA) และ real effective exchange rate (REER) โดยใช้
เป็ น interaction term กั บ ตั ว แปร FX intervention, monetary
policy และ productivity

Reserve Adequacy Metric
(IMF, 2011)

IMF ใช้ ดั ช นี de jure (Quinn index, Chinn-Ito index, แ ละ
IMF Share index) เป็นเกณฑ์วัดระดับ capital flow management
measures (CFMs) ของแต่ละประเทศ

Demographic Transition in Asia:
Implications for Capital Flows
(Goldman Sachs, 2016)

งานศึกษานี้ใช้ดัชนี de jure ในข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยระบุ
ว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัยในกลุ่มประเทศ EM Asia จะทาให้การออกไป
ลงทุ น ในต่า งประเทศมีม ากขึ้ นเพื่ อหาผลตอบแทนรองรับวัยเกษียณ
ภาครั ฐ จึ ง ควรเตรียมการผ่ อนคลายกฎเกณฑ์ เ งิน ทุน เคลื่อ นย้ า ยเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย โดยอาจใช้ระดับการเปิดเสรี จากดัชนี de jure เป็น
เป้าหมาย

Financial development, Financial
ดั ช นี de facto มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกต่ อ การเติ บ โตของ
openness, and Economic growth
เศรษฐกิจ (ขนาดของผลบวกน้อยลงในประเทศกาลังพัฒนา) แต่ดัชนี
(Estrada, Park, and Ramayandi, 2015) ประเภท de jure ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว เนื่องจากการผ่อนเกณฑ์
เงินทุนเคลื่อนย้าย จะมีประโยชน์ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อ
การผ่อนเกณฑ์นั้นกระตุ้นให้เกิดเงินทุนเคลื่อนย้ายได้จริง

2. วิเคราะห์
Capital flow policy

3. เป็นเครื่องชีข้ องการ
เปิดเสรีเงินทุน
เคลื่อนย้าย

Capital Account Liberalization and
ผู้วิจัยพบว่าการเปิดเสรีมากขึ้น (สะท้อนจากดัชนี de jure ที่ปรับ
Inequality
ดี ขึ้ น ) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด inequality มากขึ้ น แต่ ผ ลกระทบจะน้ อ ยลงใน
(Furceri and Loungani, 2015)
ประเทศที่มี financial development สูง เนื่องจากหากประเทศนั้นมี
financial development ที่ ไ ม่ สู ง นั ก ประโยชน์ จ ากการผ่ อ นเกณฑ์
เงินทุนเคลื่อนย้ายจะกระจุกตัวแค่ในธุรกิจใหญ่บางประเภท
Effectiveness of Capital Controls:
Evidence from Thailand
(Jongwanich and Kohpaiboon, 2012)

ผู้วิจัยใช้ดัชนี de jure เป็นตัวแทนนโยบายด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย
โดยพบว่านโยบายที่ผ่อนคลายด้านกฎเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้ายมีผลต่อ
เงินทุนมากกว่านโยบายที่เข้มงวดด้านกฎเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้าย และ
พบว่านโยบายที่เข้มงวดด้านกฎเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้ายสามารถควบคุม
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่งในช่วงที่ทาการศึกษา
(ปี 2000-2010)

Capital Flows - Review of
Experience with the Institutional
View
(IMF, 2016)

ดัชนี de jure ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้วไม่ค่อยเคลื่อนไหวในช่วงปี 2013-2015 แต่ดัชนี de facto
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับการผ่อนเกณฑ์ เงินทุนเคลื่อนย้าย
อย่างต่อเนื่องของทั้ง 2 กลุ่ม ประเทศ สะท้อนว่าการประเมิน financial
openness ควรพิจารณาทั้งสองดัชนีควบคู่กัน

ASEAN Financial Integration
(Almekinders et al, 2015)

ก า ร มี financial integration ใ น ภู มิ ภ า ค ส า ม า ร ถก ร ะตุ้ น
การเติบโตของเศรษฐกิจได้ผ่านการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่
สูงขึ้น แต่ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย
ที่เข้มงวดสะท้อนจากดัชนี de jure ที่ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า

Environmental, Social, and
Governance (ESG) Indicators
(Haver Analytics)

ดัชนี de jure (Chinn-Ito index) ถูกนาไปใช้เป็นหนึ่งในตัวแปร
ของการค านวณ Environmental, social, governance indicators
ของ Haver Analytics
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Appendix B
ตัวอย่างตารางกฎเกณฑ์ในรายงาน AREAER ของประเทศไทยป 2 1 (ปล่าสุด)
กฎเกณฑ์หลัก
11. Controls on capital transactions
กฎเกณฑ์รอง
11.2. Controls on collective
investment securities
กฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อย
11.2.a. Purchase locally by
nonresidents
11.2.b. Sale or issue locally by
nonresidents

Status
yes*
Status
Description
no
Nonresidents may invest freely in CISs.
yes

11.2.c. Purchase abroad by
residents

yes

11.2.d. Sale or issue abroad by
residents

yes

CISs issued by nonresidents may be offered locally only as
units of exchange-traded funds or ASEAN CISs. The offers
of both types must comply with SEC regulations.
Institutional investors—i.e., the Government Pension Fund,
Social Security Fund, Provident Funds, Mutual Funds,
Securities Companies, Insurance Companies, Specialized
Financial Institutions, Thai Companies with assets of at
least B 5 billion, Companies listed on the Stock Exchange
of Thailand (SET), and Derivatives Business Operators—
may invest freely in foreign securities abroad, up to the
limit set by each institutional investor’s supervisory
authority, directors, or management.
Qualified investors who are individuals or company with
financial assets of at least B 100 million may invest in
securities abroad without the need to go through local
intermediaries in the limit up to gross flow US$5 million a
year.
Other individual and corporate investors may invest in
foreign securities through private funds or securities
companies or commercial banks holding relevant
securities business licenses.
SEC regulations do not restrict cross-border offering of CISs
issued by residents. Entry into a host economy will
however be subject to the authorization of the host
regulator.

หมายเหตุ: *yes หมายถึง กฎเกณฑ์มีผลบังคับ ใช้ ซึ่งสถานะของกฎเกณฑ์รองจะขึ้นอยู่กับ สถานะของกฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อย โดยสถานะของ
กฎเกณฑ์รองจะเปลี่ยนเป็น no (กฎเกณฑ์ไม่มีผลใช้บังคับ) ก็ต่อเมื่อสถานะของทุกกฎเกณฑ์ธุรกรรมย่อยภายใต้กฎเกณฑ์รองนั้นเปลี่ยนเป็น no
Source: AREAER (2016)

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

พราวรวี นาคใหม่

12

FAQ ISSUE 146 ดัชนีการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
(FINANCIAL OPENNESS INDICATORS)

Mar 22, 2019

Appendix C
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของ financial openness indicators
Index name

Quinn index

Chinn-Ito index

Fernandez et al
index

De facto index

Reference paper

Quinn (1997)

Chinn and Ito (2006)

Fernandez et al (2015)

Lane and MilesiFerretti (2007)

De jure

De jure

De jure

De facto

Total flow

Total flow

0-1
Higher value,
greater openness

0-1
Higher value,
greater openness

Total flow /
Inflow / Outflow
1-0
Lower value,
greater openness

IMF’s AREAER
Description

IMF’s AREAER
Table

IMF’s AREAER
Description

Type of Index
Index measurement
Index range

Source of data

Components of
index

Methodology

1. Capital account
controls
2. Current account
controls
3. International
agreements

1. Capital account
controls
2. Current account
controls
3. The existence of
multiple exchange
rates
4. The requirements
of surrendering
export proceeds
Coding the narrative
Principal
description
component analysis
(0, 0.5, 1, 1.5, or 2) on the binary dummy
for each subcategory
variables

Capital account
controls
(10 asset categories)

Total flow
% of GDP
Higher value,
greater openness
International
Investment Position
(IIP)
External assets and
external liabilities
which include
- direct investment
- portfolio investment
- other investment
- official reserves

Coding the narrative
description
(0 or 1) for each
subcategory

Ratio of external
assets and external
liabilities to GDP

Country coverage

122 countries

182 countries

100 countries

155 countries

Data availability

1990-2012

1970-2016

1995-2016

as available

Source: Author’s compilation
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