- 16 พัฒนาการเงินหยวนและการชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้า
การใช้เงินหยวนชาระเงินเพื่ อการค้าในยุคแรกเริ่ม
จีนเริ่มต้นให้มีการชาระเงินเพื่อการค้าด้วยเงินสกุลหยวน (เหรินหมินปี้ หรือ Ren min
bi : RMB) กับกลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เช่น เวียดนาม มองโกเลีย ลาว พม่า เนปาล
รัสเซีย คีร์กีซสถาน เกาหลีเหนือ และคาซัคสถาน ตั้งแต่ต้นศตวรรษ 90 โดยลงนามในข้อตกลง
เพื่อหักบัญชีในเงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชาระเงินในการค้าชายแดนระหว่างกัน แต่ไม่อนุญาตให้มีการ
โอนชาระเงินสกุลหยวนกับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับจีน นอกจากนั้นการค้าชายแดนส่วน
ใหญ่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทาให้การค้ากับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับจีนไม่สามารถชา ระ
เงินผ่านสถาบันการเงินได้ ส่วนใหญ่เป็นการชาระค่าสินค้าผ่านตลาดหรือตัวแทนนอกระบบ
สาหรับพัฒนาการการใช้เงินหยวนในประเทศจีน มีดังต่อไปนี้
1 ธันวาคม 2491 ธนาคารประชาชนจีน (People’s Bank of China : PBC) หรือธนาคาร
กลางของจีน นาเงินสกุลใหม่ของจีน “เหรินหมินปี้” (หยวน) ออกใช้เป็นครั้งแรกที่มณฑลเหอเป่ย
ช่วงปี 2496 - 2515 ประเทศจีนดาเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดียวกับสหภาพโซเวียต
โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับดอลลาร์ สรอ.ในอัตราคงที่ ที่ 2.42 หยวนต่อดอลลาร์
สรอ. เพื่อรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนนี้ รัฐบาลจีนจึงมีความเข้มงวดในการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศกับบริษัทและบุคคลทั่วไปมาก
ปี 2513 จีนดาเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ระบบตลาด กาหนดให้มีการใช้เงินหยวน
เฉพาะในประเทศจีน และกาหนดให้ชาวต่างชาติใช้ Foreign Exchange Certificate (FEC)
ปี 2523 Bank of China ก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ที่จาเป็นต้องใช้
เงินตราต่างประเทศสามารถถือครองเงินตราต่างประเทศและแลกเปลี่ยนเงินได้
ปี 2524 จีนกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนตามตะกร้าเงิน โดยวิธีการเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
1 มกราคม 2528 ทางการจีนกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 2.7963 หยวน/ ดอลลาร์ สรอ.
17 พฤศจิกายน 2533 ทางการจีนประกาศลดค่าเงินหยวนจาก 4.7221 หยวน/ดอลลาร์
สรอ. เหลือ 5.2221 หยวน/ ดอลลาร์ สรอ. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาค
1 มกราคม 2537 ทางการจีนยกเลิก Foreign Exchange Certificate (FEC) และใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนอัตราเดียว โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
8.70 หยวน/ ดอลลาร์ สรอ.โดยมีศูนย์กลางแลกเปลี่ยนที่นครเซี่ยงไฮ้ และนาระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนลอยตัวมาใช้ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้
กู้ยืมระหว่างธนาคารได้และธุรกิจสามารถถือเงินตราต่างประเทศหรือฝากไว้ กับธนาคาร
ต่างประเทศในจีนได้

- 17 1 เมษายน 2539 รัฐบาลจีนได้ผ่อนคลายกฎ ระเบียบ ด้านปริวรรตเงินตราเพิ่มเติม โดย
ให้มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศสาหรับรายการในบัญชีเดินสะพัด (Current account items)
ได้โดยเสรี เช่น เพื่อชาระเป็นค่าสินค้าและบริการ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเปิด
บัญชีเป็นเงินสกุลต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม สาหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทุน (Capital
Account) ยังถูกควบคุมอยู่ รวมถึงการส่งผลกาไรออกนอกประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
1 ธันวาคม 2539 จีนดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนให้แข็งค่าขึ้น
เล็กน้อย โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน 8.3
หยวน/ ดอลลาร์ สรอ.
21 กรกฎาคม 2548 จีนประกาศระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว กาหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน RMB ไม่ pegged กับค่าเงิน
ดอลลาร์ สรอ.
3 มกราคม 2549 ธนาคารกลางจีนประกาศให้มีตลาดซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศระหว่าง
ธนาคารให้เกิดการแข่งขันทางตลาดการเงิน มีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2549
10 พฤษภาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 10 ประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น จีน
และเกาหลีใต้ บรรลุข้อตกลงเพื่อเสริมสร้างทุนสารองระหว่างประเทศในภูมิภาค และข้อตกลง
ด้านระบบตะกร้าเงิน
12 ธันวาคม 2551 ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางเกาหลี จัดทาข้อตกลงทวิภาคี
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อปรับสภาพคล่องระยะสั้นในระบบการเงิน และเพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคี
ระยะเวลา 3 ปี จานวนเงิน 180,000 ล้านหยวน ภายใต้แนวคิดริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai
Initiative)
จีนเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนกับโลกภายนอกมากขึ้น จึง
ขยายการใช้เงินหยวนจากการค้าชายแดนไปสู่การค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งการค้าระหว่างจีน
แผ่นดีนใหญ่กับฮ่องกงและมาเก๊า และกับอาเซียนก็ขยายตัวสูงขึ้นมาก จึงวางแผนทดลองขยาย
ขอบเขตการใช้เงินหยวนเพิ่มขึ้น
24 ธันวาคม 2551 รัฐสภาจีนจึงประกาศมติให้การค้าระหว่างเมืองชายฝั่งตะวันออก
บริเวณปากแม่น้าแยงซีเกียง (ฉางเจียง) และพื้นที่ปากแม่น้าจูเจียง เป็นเขตนาร่องชาระเงินเพื่อ
การค้าด้วยสกุลหยวนกับฮ่องกงและมาเก๊า มณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง
สามารถชาระเงินเพื่อการค้าด้วยเงินหยวนได้กับอาเซียน ตามความต้องการของตลาด

- 18 ในเวลาเดียวกันจีนก็ส่งเสริมการจัดทาข้อตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency
swap arrangement) ระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย เนื่องจากเห็นว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
ปัจจุบันทาให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ย นสูง เพื่อปรับตัวรับกับสถานการณ์ทางการค้า
และรักษาการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการใช้
เงินหยวนชาระเงินเพื่อการค้าแทนดอลลาร์ สรอ. ซึ่งประเทศต่างๆ ก็เห็นด้วยกับแนวทางของ
รัฐบาลจีนในการชาระเงินเพื่อการค้าด้วยสกุลหยวน ธนาคารกลางประเทศต่างๆ จึงได้ลงนาม
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับจีน เพื่อรองรับการชาระเงินสกุลหยวน ส่งเสริมการค้าด้วยเงิน
สกุลท้องถิ่น
20 มกราคม 2552 ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางฮ่องกง จัดทาข้อตกลงทวิภาคี
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องระยะสั้น และเพื่อใช้ ชาระเงินเพื่อการค้าระหว่าง
ฮ่องกงกับจีน มีระยะเวลา 3 ปี จานวนเงิน 200,000 ล้านหยวน
8 กุมภาพันธ์ 2552 ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางมาเลเซีย ทาข้อตกลงทวิภาคี
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคีและการลงทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งสอง มีระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 80,000 ล้านหยวน
11 มีนาคม 2552 ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางสาธารณรัฐเบลารุส ทาข้อตกลงทวิ
ภาคีแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อใช้ส่งเสริมการค้าทวิภาคีและการลงทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งสอง มีระยะเวลา 3 ปี จานวนเงิน 20,000 ล้านหยวน
23 มีนาคม 2552 ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางอินโดนีเซีย ทาข้อตกลงทวิภาคี
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคีและการลงทุนโดยตรง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งสอง และเพื่อใช้ปรับสภาพคล่องระยะสั้น สาหรับการรักษาเสถียรภาพของตลาด
การเงิน มีระยะเวลา 3 ปี จานวนเงิน 100,000 ล้านหยวน
2 เมษายน 2552 ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางอาร์เจนตินา ทาข้อตกลงทวิภาคี
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน มีระยะเวลา 3 ปี จานวนเงิน 70,000 ล้านหยวน
ในปัจจุบันได้มีประเทศต่างๆ ที่ทาข้อตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับจีนแล้ว 6
ประเทศ ดังนี้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ธนาคารกลางฮ่องกง ธนาคารกลางมาเลเซีย ธนาคาร
กลางเบลารุส ธนาคารกลางอินโดนีเซีย และธนาคารกลางอาร์เจนตินา ซึ่งมีการลงนามข้อตกลง
แลกเปลี่ยนสกุลเงินมูลค่า 650,000 ล้านหยวน และอยู่ระหว่างดาเนินการทาข้อตกลงแลกเปลี่ยน
สกุลเงินกับธนาคารกลางประเทศต่างๆ อีกในขณะนี้
8 เมษายน 2552 ที่ประชุมรัฐสภาจีน ตัดสินใจกาหนดพื้นที่เมืองชายฝั่งตะวันออก คือ
มหานครเซี่ยงไฮ้ และ 4 เมืองในมณฑลกวางตุ้ง คือ กวางโจว เซินเจิ้น จูไห่ และตงกวน นาร่อง

- 19 ชาระเงินด้วยสกุลหยวนเพื่อการค้าระหว่างประเทศได้ เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มี
เสถียรภาพภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก และส่งเสริมการค้าในระบบมากขึ้น
5 เมืองนาร่องสป.จีน ชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้า ระหว่างประเทศ

29 มิถุนายน 2552 ผู้ว่าการ PBC จีน Zhou Xiaochuan และผู้ว่าธนาคารกลางฮ่องกง
Joseph Yam ลงนามบันทึกความร่ว มมือชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้าระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่
และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มความยืดหยุ่นในการ
ดาเนินธุรกิจ และขยายขอบเขตของการดาเนินธุรกิจธนาคารทั้งสองประเทศ
2 กรกฎาคม 2552 PBC จีนออกกฎและข้อบังคับในการควบคุมดูแลโครงการการชาระ
เงินสกุลหยวนเพื่อธุรกรรมการค้าข้ามชายแดนนาร่องอย่างเป็นทางการ เพื่ออานวยความสะดวก
ด้านการค้า ให้มั่นใจว่าการชาระเงินหยวนในธุรกรรมการค้าข้ามชายแดนนาร่อง ควบคุมวิสาหกิ จ
และธนาคารพาณิชย์นาร่อง และป้องกันความเสี่ยงที่นอกเหนือความคาดหมาย
6 กรกฎาคม 2552 มีธุรกรรมการโอนชาระเงิน สกุลหยวนเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกระหว่าง
Bank of China สาขาเซี่ยงไฮ้ ของจีนกับ Bank of China ฮ่องกง
14 กรกฎาคม 2552 มีธุรกรรมการโอนชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้าระหว่าง Bank of
China สาขาจาการ์ตา กับ Bank of China สาขาเซี่ยงไฮ้ จานวน 13.6 ล้านหยวน เป็นธุรกรรม
การชาระเงินสกุลหยวนครั้งแรกระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- 20 7 สิงหาคม 2552 ทางการจีน พิจารณาอนุญาตให้ 365 บริษัท ในเมืองเซี่ยงไฮ้ กวางโจว
เซินเจิ้น จูไห่ และตงกวน เป็นวิสาหกิจนาร่องของจีนที่สามารถชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ ได้
19 สิงหาคม 2552 Bank of China สาขาเซี่ยงไฮ้ ทาธุรกรรมโอนชาระเงินสกุลหยวน
ให้กับ Bank of China สาขากรุงเทพฯ จากการส่งออกของบริษัทส่งออกยางพาราในวงเงิน
744,000 หยวน ซึ่งนับเป็นธุรกรรมชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
24 สิงหาคม 2552 กระทรวงการคลังจีน ออกประกาศลดภาษีให้กับบริษัทที่ชาระเงินเพื่อ
การค้าเป็นสกุลหยวน และไม่จาเป็นต้องนาเข้าเงินสกุลหยวนที่ได้รับในต่างประเทศ (จากการ
ส่งออก) เข้าประเทศ สามารถฝากเป็นสกุลหยวนไว้ที่ธนาคารในต่างประเทศได้
28 กุมภาพันธ์ 2553 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง เสนอรายชื่อ วิสาหกิจนาร่องชุดที่สองให้
รัฐบาลกลางพิจารณาเพิ่มเติม จานวน 3,293 บริษัท (จากเดิมมีวิสาหกิจนาร่องได้รับอนุญาติ
เพียง 273 บริษัท) อีกทั้งยังพิจารณาคัดเลือกรายชื่อวิสาหกิจนาร่องชุดที่สามไปพร้อมๆ กัน
นอกจากนี้เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เสนอรายชื่อวิสาหกิจนาร่องให้รัฐบาลกลางพิจารณาเพิ่มเติม
จานวน 963 บริษัท (จากเดิมมีวิสาหกิจนาร่องเพียง 92 บริษัท)
16 มีนาคม 2553 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (นาย Su
Ning) กล่าวว่าธนาคารกลางเตรียมขยายขอบเขตการนาร่องชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้า
เพิ่มขึ้นอีก 15 เมืองสาคัญในชายฝั่งตะวันออก เช่น Ningbo Qingdao Weihai และ Yantai เป็น
ต้น ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐสภา
24 มีนาคม 2553 นาย Su Ning รองผู้ว่าการธนาคารกลางของจีน และนาย Procopovici
ผู้ว่าธนาคารกลางเบลารุส ลงนามทวิภาคีข้อตกลงการชาระเงินสกุลท้องถิ่น ณ กรุงมินสก์
ประเทศเบลารุส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและ
เบลารุส อานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ภายใต้ข้อตกลงทั้งสองประเทศ
ในด้านการจ่ายและการชาระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างสองประเทศซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ให้สามารถใช้สกุลเงินท้องถิ่นสกุลใดสกุลหนึ่งในการชาระเงิน (หยวนจีนหรือเงินรูเบิลเบลารุส ) ซึ่ง
เป็นครั้งแรกที่จีนทาข้อตกลงกับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับจีน หลังจากจีนและเบลารุสทา
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (swap currency) เมื่อ 11 มีนาคม 2552
6 เมษายน 2553 รองผู้ว่าการธนาคารกลางจี น กล่าวว่าธนาคารกลางจะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตลาดเงินหยวนในต่างประเทศ เพื่อให้เงินหยวนสามารถหมุนเวียนในตลาด
ต่างประเทศได้
สาหรับกลไกการดาเนินงานที่ธนาคารกลางทาข้อตกลงแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน ส่วน
ใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อจะเป็นแหล่งเงินทุนในระบบการเงินของประเทศ รองรับการค้าระหว่าง

- 21 ประเทศซึ่งกันและกัน เช่นการทาสัญญาชาระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างจีนกับเบลารุสโดยตรง เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2553 โดยไม่ต้องผ่านสกุลเงินที่สาม นอกจากนั้น ทางการจีนยังมีแผนขยาย
ขอบเขตการนาร่องชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้าอีก 15 เมืองสาคัญในชายฝั่งตะวันออกทั้งนีจ้ ีน
มียุทธศาสตร์ในพัฒนาเงินหยวน เป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะแรก ใช้เงินหยวนเพื่อการชาระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทางการจีนเร่ง
ขยายขอบเขตการทาธุรกรรมชาระเงินสกุลหยวน แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ทาให้
การใช้เงินสกุลหยวนยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
2. ระยะที่สอง พัฒนาเงินหยวนให้สามารถทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ ซึ่งทางการ
จีนอยู่ระหว่างการพัฒนาตลาดเงินหยวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดฮ่องกง
และตลาดเซี่ยงไฮ้
3. ระยะที่สาม พัฒนาให้เงินหยวนสามารถเป็นสกุลเงินที่ใช้เป็นทุนสารองเงินตราระหว่าง
ประเทศได้สกุลหนึ่งของโลก
การชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้าในประเทศไทย
ปี 2552 ไทยทาการค้ากับจีน(รวมฮ่องกง) มูลค่าการค้าสูงที่สุดในการค้าต่างประเทศเป็น
ปีแรก มีมูลค่ารวม 44,367.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 25,607.6 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. และนาเข้ามูลค่า 18,759.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งการค้ากับจีนทวีความสาคัญมาก
ขึ้น จากที่เคยอยู่ในลาดับ 2-3 ในช่วง 5 ปีก่อน มามีมูลค่าการค้าสูงที่สุดในปี 2552 โดยเฉพาะ
ในช่วงหลัง ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและยุโรปประสบปัญหา แต่เศรษฐกิจประเทศจีนกลับ
ขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีน ที่สะดวกและไม่ไกล
สามารถขนส่งสินค้าได้ทั้งทางน้าและทางบก จึงเป็นตลาดที่สาคัญของผู้ประกอบการไทยทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตามแม้การค้าไทย-จีนจะขยายตัวมาก แต่ ระบบการชาระเงิน
เพื่อการค้าไทย-จีนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร การชาระเงินส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านสถาบันการเงิน มีความ
เสี่ยง และเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางการค้า
การชาระเงินหยวนไม่ผ่านสถาบันการเงิน
การชาระเงินสกุลหยวน/บาท เพื่อการค้าในประเทศไทยมีมาตั้งแต่เริ่มมีการค้า ระหว่าง
ไทย-จีน โดยเฉพาะบริเวณชายแดนภาคเหนือของไทยกับจีนตอนใต้ เนื่องจากเป็นการค้า
ชายแดน ไม่สามารถทาการค้าในรูปแบบการค้า สากลได้ จาก กฎ ระเบียบของทางการจีน
อนุญาตให้ผู้ทาการค้าต่างประเทศต้องเป็นผู้นาเข้า-ส่งออกได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลราย
ย่อยทาการค้าได้ ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณชายแดนจีนสามารถนาสิน ค้าเข้าประเทศได้โดยไม่เสีย
ภาษี อีกทั้งจีนเก็บภาษีนาเข้าจากประเทศที่มีชายแดนติดกันในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราปกติ จึง
ทาให้ต้องขนส่งผ่านพม่าและลาว นอกจากนั้นธนาคารพาณิชย์ไทยไม่มีการกาหนดอัตรา

- 22 แลกเปลี่ยน เงินโอน (Telex Tranfer : T/T) และตั๋วแลกเงิน (Sight bills) เนื่องจากในอดีตจีนไม่
อนุญาตให้มีการโอนเงินหยวนออกนอกประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าชายแดนส่วนใหญ่ต้อง
ทาการค้านอกระบบ และส่งผลให้การชาระเงินค่าสินค้าระหว่างไทย-จีนตอนใต้ ส่วนใหญ่ไม่ผ่าน
สถาบันการเงิน5 โดยสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การชาระเงินที่ไม่ผ่ านสถาบันการเงิน ร้อยละ 99.1 ของการชาระเงินทั้งหมด จาแนก
ได้เป็น 4 วิธี คือ
1.1 การหักบัญชีคู่ค้า มีสัดส่วนร้อยละ 32.0
1.2 การหักบัญชีระหว่างกลุ่มพ่อค้าหรือจับคู่ชาระเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 27.4
1.3 การชาระผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบ มีสัดส่วนร้อยละ 29.8
1.4 การชาระค่าสินค้าด้วยเงินสด มีสัดส่วนร้อยละ 9.9
2. การชาระเงินที่ผ่านสถาบันการเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 0.9 ของการชาระเงินทั้งหมด
จาแนกได้เป็น 2 วิธี คือ
2.1 การส่งสินค้าออกโดยเปิด Letter of Credit (L/C) มีสัดส่วนร้อยละ 0.6
2.2 การชาระค่าสินค้าโดยวิธี อื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 0.3
การชาระเงินหยวนผ่านสถาบันการเงิน
จากการที่จีนเริ่มเปิดให้มีการชาระเงินสกุลหยวนเพื่อธุรกรรมการค้านาร่องอย่างเป็น
ทางการกับบริษัทนาร่องของจีน 365 บริษัท ใน 5 เมืองนาร่อง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
เป็นต้นมา ซึ่งในทางปฏิบัติ ทางการจีนก็ไม่ได้เข้มงวดในการชาระเงินกับบริษัทนาร่องทั้ง 365
บริษัทมากนัก หากคู่ค้าต่างประเทศประสงค์จะทาการค้ากับบริษัทอื่นๆ (นอกเหนือจาก 365
บริษัทในรายชื่อ) ก็สามารถส่งให้ทางการจีนพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษได้ นอกจากนั้น
บริษัทนาร่องต่างๆ ยังสามารถเป็นตัวแทนของบริษัทอื่นๆ ชาระเงินหยวนเพื่อการค้าได้ โดยที่
กฎ ระเบียบเปิดช่องไว้ โดยตั้งแต่จีนเปิดให้มีการชาระเงินสกุลหยวนเพื่ อการค้าได้ (ณ วันที่ 10
มกราคม 2553) มีการโอนชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้าแล้ว 5.7 พันล้านหยวน โดยชาระผ่าน
ธนาคารในเขตเมืองเซินเจิ้นมากที่สุดถึงร้อ ยละ 38 รองลงมาชาระผ่านธนาคารในเมืองกวางโจว
ร้อยละ 20 เมืองเซี่ยงไฮ้ร้อยละ 20 เมืองจูไห่ร้อยละ 17 และตงกวนร้อยละ 5
สาหรับการชาระเงินหยวนเพื่อการค้าในประเทศไทย พบว่ามีการเริ่มมีการโอนชาระเงิน
สกุลหยวนเพื่อการค้าระหว่างธนาคารในประเทศไทยและธนาคารในประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 19
สิงหาคม 2552 เป็นต้นมา หลังจากนั้นก็ มีธนาคารในประเทศไทยอีกหลายแห่งเริ่มเปิดให้บริการ
5

จากการสารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ปี 2546 และปี 2552

- 23 โอนชาระเงินสกุลหยวนเพื่อการค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ให้บริการชาระเงิน
สกุลหยวน/บาทเพื่อการค้าไทย-จีน โดยตรง 5 ธนาคาร คือ
1. Bank of China
เริ่มให้บริการ สิงหาคม 2552
2. HSBC
เริ่มให้บริการ ตุลาคม 2552
3. ธนาคารกสิกรไทย เริ่มให้บริการ พฤศจิกายน 2552
4. ธนาคารกรุงเทพ
เริ่มให้บริการ ธันวาคม 2552
5. ธนาคารกรุงไทย
เริ่มให้บริการ พฤษภาคม 2553
ซึ่งธนาคารต่างๆ ได้มีการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนบาท/หยวน แบบตั๋วแลกเงิน
และดร๊าฟท์ (Export Sight bil) และเงินโอน (Telex Tranfer :T/T) เพิ่มขึ้น จากที่เคยกาหนด
เฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนบาท/หยวน เฉพาะอัตราธนบัตร (Bank Notes) เท่านั้น ทาให้
ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการชาระเงิน เพื่อการค้าไทย-จีนเพิ่มขึ้น
ปัญหาและอุปสรรคในการชาระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์
อย่างไรก็ตามตั้งแต่มีการเปิดให้สามารถทาการชาระเงินเพื่อการค้าด้วยสกุลหยวนและ
บาทโดยตรง พบว่ามีผู้ประกอบการใช้บริการชาระเงินไม่มากนัก จากสาเหตุดังนี้
1. การชาระผ่านตลาดนอกระบบมีต้นทุนต่ากว่ามาก โดยอัตราซื้อ-ขาย บาท/ หยวนใน
ตลาดแลกเปลี่ยนนอกระบบแตกต่างกัน 0.01 บาท เช่นอัตรารับซื้อ 4.71 บาท/หยวน และอัตรา
ขาย 4.72 บาท/หยวน ขณะที่อัตราที่ธนาคารพาณิชย์ไทยรับซื้อ-ขาย ต่างกันประมาณ 0.15 บาท
เช่น อัตราซื้อ 4.6487 อัตราขาย 4.7975 บาท/หยวน เป็นต้น
2. การชาระผ่านสถาบันการเงินต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อ สาหรับ
ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ชาระผ่านธนาคารพาณิชย์ต้องยื่นเรื่องให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยส่งเรื่องให้ทางการจีนพิจารณาก่อนว่าสามารถทาการค้าเป็นเงินหยวนได้หรือไม่ โดยใช้เวลา
ประมาณ 1-2 วัน ขณะที่การชาระผ่านตลาดเงินนอกระบบสามารถโอนชาระเงินภายในเวลา 1
ชั่วโมง
3. ในระยะแรกของการเปิดบริการทางการเงินธนาคารต่างๆ ไม่รับซื้อ Forward สกุล
หยวน ทาให้ผู้ประกอบการไทยไม่สนใจใช้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจุบันบางธนาคาร
เริ่มทาการรับซื้อ Forward เงินหยวนแล้ว
4. เนื่องจากยังเป็นช่วงทดลองการเปิดให้มีการโอนชาระเงินหยวนนาร่อง ซึ่งมีบริษัทที่
ได้รับอนุญาตน้อยมากเพียง 365 บริษัท ในเมือง 5 เมือง เท่านั้น อีกทั้งผู้ประกอบการไทยก็ไม่
ทราบว่าทางการจีนผ่อนผันให้บริษัทจีนที่ไม่อยู่ในรายชื่อสามารถโอนชาระเงินสกุลหยวนได้ จึ งมี
ผู้ประกอบการไทยไปใช้บริการชาระเงินสกุลหยวนน้อยราย

- 24 5. ทางการจีนขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอ ทาให้ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงินใน
ต่างประเทศ ไม่ทราบ กฎ ระเบียบต่างๆ และไม่ทราบการผ่อนผันบริษัทที่อยู่นอกเหนือจาก 365
บริษัท อีกทั้งยังไม่มีรายชื่อบริษัทนาร่องที่ได้รับอนุญาตเผยแพร่ทั่วไป ซึ่งทางการจีนก็มิได้ทา
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศคู่ค้าต่างๆ ทราบ
6. เนื่องจากเป็นช่วงแรกของการเปิดใช้เงินหยวน แต่ตลาดเงินและตลาดทุนจีนอยู่
ระหว่างการพัฒนาตลาดเงินหยวนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จึงทาให้ธนาคารในประเทศไทยให้
ความสนใจกับโครงการดังกล่าวไม่มากนัก
นัยสาคัญต่อไทย
นัยสาคัญต่อผู้ประกอบการไทย
สาหรับผู้ประกอบการค้าไทย-จีน รายเดิมอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากนัก
เนื่องจากระบบการชาระเงินในปัจจุบัน ที่ ผ่านตลาดนอกระบบ ทั้งบริเวณเยาวราช และอาเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย มีความคล่องตัวสูงและมีต้นทุนต่า แต่ การโอนเงินในลักษณะดังกล่าวไม่
ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินจากคู่ค้าหรือ จากตัวแทนโอนเงิน อีกทั้ง
ทางการจีนได้ทราบสาเหตุการใช้เงินหยวนไม่ขยายตัวแล้ว ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการค้านอก
ระบบ ที่ทาให้ไม่สามารถชาระเงินในระบบได้ ซึ่งในระยะต่อไปทางการจีนจะมีความเข้มงวด
สาหรับการค้านอกระบบมากขึ้น อีกทั้งเมื่อการค้าไทย-จีนขยายตัวมาก ตลาดเงินนอกระบบจะไม่
สามารถรองรับธุรกรรมการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการค้าไทยจีนจึงควรหันมาสนใจ
และติดตามความคืบหน้าในด้านการชาระเงินเพื่อการค้าผ่านธนาคารพาณิชย์ด้วยสกุลหยวน/
บาท ขณะที่ผู้ประกอบการค้าไทย-จีนรายใหม่ ที่ยังไม่รู้ช่องทางหรือไม่เชื่อมั่นในการชาระเงิน
ผ่านตลาดนอกระบบ จะได้รับประโยชน์จากการชาระเงินสกุลหยวนผ่านธนาคารพาณิชย์ หากมี
การใช้เงินสกุลหยวนชาระเงินเพื่อการค้าอย่างแพร่หลายหมุนเวียนมากขึ้น ก็จะทาให้ spread
ของอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ หยวน แคบลง ต้นทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการจะต่าลง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ เพิ่มทางเลือกในการชาระเงิน และลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการค้าไทยจีนมากขึ้น
นัยสาคัญต่อสถาบันการเงินไทย
จากการที่รัฐบาลจีนพยายามขยายพื้นที่เมืองนาร่องเพิ่มขึ้นอีก 15 เมือง (จาก 5 เมือง)
และเพิ่มจานวนวิสาหกิจนาร่องมากขึ้น เป็น 4,621 ราย นอกจากนั้นยังพยายามขยายตลาดเงิน
หยวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศจีน ออกกฎหมาย
ต่างๆ ให้เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ ในการเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ต่างๆ
ซึ่งปัจจุบันทางการจีนเตรียมออกกฏระเบียบ เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริษัทต่างชาติสามารถลงทุนใน
จีนเพิ่มขึ้น เช่น จะเปิดตลาดหลักทรัพย์ กระดาน A (สากล) ให้บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในจีน

- 25 สามารถนาหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จีนในรูปของเงินสกุลหยวน
อนุมัติให้บริษัทต่างชาติออกตราสารหนี้สกุลหยวนนาไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ที่ฮ่องกงได้
เป็นต้น (ปกติชาวต่างชาติจะลงทุนในตราสารหนี้ใน ตลาดหุ้นกระดาน A โดยตรงไม่ได้ จะต้อง
ลงทุนผ่านกองทุนของบริษัทการเงินในรูปของ QFII (Qualifiled Foreign Instutional Investors)
สามารถลงทุนในตลาดหุ้นกระดาน B ได้ ในจีนมี 2 ตลาดหลักทรัพย์ คือ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยง
ไฮ้ ชาระเป็นสกุลเงินเหรียญ สรอ. และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นชาระเป็นสกุลเงินฮ่องกง) ทาให้มี
แนวโน้มการใช้เงินหยวนจะขยายบทบาท และความสาคัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นข้อตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน -จีน ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2553 รวมทั้งโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาค
เช่น GMS ACMECS BIMSTEC จะเป็นปัจจัยเสริมที่สาคัญ ช่วยให้ การใช้เงินหยวนเพื่อการค้า
จะแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทาให้สถาบันการเงินของไทย จะมี
ทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
นัยสาคัญต่อธนาคารกลาง
1. ธนาคารกลางจีน (PBC) เริ่มผ่อนคลายให้เงินหยวน เป็น International Currency
มากขึ้น ในภายหน้าเงินหยวนอาจจะมีบทบาทเป็น International Reserve
2. เนือ่ งจากมีการซื้อขายเงินสกุลหยวน/ บาท (CNY/ THB) แล้ว ในภายหน้าการ
เคลื่อนไหวของเงินบาทอาจต้องคานึงถึง CNY ด้วย เพราะเป็นเงินสกุลเพื่อนบ้าน
3. ควรผลักดันให้มีการจัดตั้งสาขาธนาคารพาณิชย์ระหว่างจีนและไทยมากขึ้น เพื่อ
รองรับธุรกรรมจากการค้าและการลงทุน
4. ควรสนับสนุนให้มีการลงทุนในจีนมากขึ้นเพื่อใช้กระจายฐานการผลิต และกระจาย
ความเสี่ยง (ทั้งในรูปการลงทุนโดยตรง และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์)

