“บาท-หยวน” ทางเลือกในการชาระเงินระหว่างไทยกับจีน
(ตอนที่ 1)
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ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
ในเรื่ อ งเงิ น ๆทองๆ จี น มี ยุ ท ธศาตร์ ที่
สาคัญสาหรับเงินหยวนของตนคือ การผลักดันให้
หยวนเป็ น สกุล เงิน สากลของโลก โดยมีแผนขยาย
ขอบเขตการใช้เงินหยวนออกเป็น 3 ระดับคือ เริ่ม
จากการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนทางการเงิน
ระหว่างประเทศ และเป็ น สกุล เงิ น ส ารองระหว่า ง
ประเทศ (International Reserve) การขับเคลื่อน
ยุทธศาตร์นี้ให้สาเร็จ จีนได้มี แผนกลยุทธ์ ไว้รองรับ
หลายๆ ด้ า นพร้ อ มกั น ทั้ ง การส่ ง เสริ ม การค้ า กั บ
ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านกรอบ
ความร่วมมือ ASEAN-CHINA FTA เพื่อเพิ่มปริมาณ
ธุร กรรมการค้ากับ ต่างประเทศให้ มากขึ้น กาหนด
นโยบายส่ งเสริ ม การใช้เงิน หยวนไว้ ในแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ของจีน มีแผน
ผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้าย พัฒนาธุรกิจเงินหยวน
ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมเงินหยวน
ใหม่ ๆ และผลั ก ดั น การใช้ เ งิ น หยวน ส่ ง เสริ ม ให้
ธนาคารพาณิช ย์ จี น ในต่างประเทศเปิ ดบริการเงิน
หยวนให้ แก่นั กลงทุนจี น ที่ไปลงทุน ในต่างประเทศ
คาดว่าผลของมาตรการดังกล่าว ในระยะต่อไปจะทา
ให้เงินหยวนมีแนวโน้มเป็นสกุลเงินที่มีบทบาททาง
การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคมากขึ้น
การใช้แผนกลยุทธ์ในเชิงลึกข้างต้นยังไม่
เพียงพอ เพื่อความมั่นใจระหว่างกัน จีนยังได้จัดทา
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราแบบ
ทวิภาคี (Bilateral Currency Swap Agreement)
กับธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ถึง 17 ประเทศ
(รวมเขตการปกครอง) รวมทั้งไทยที่เพิ่งลงนามกับ
จีนไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยมี วงเงินรวมทั้งสิ้น 1.65
ล้านล้านหยวน

ข้อมูลการลงนาม Bilateral Currency Swap Agreement

วันทีล่ งนาม
26 ต.ค.54 *
22 พ.ย.54 *
8 ก.พ.55 *
11-มี.ค.-52
23-มี.ค.-52
2-เม.ย.-52
9 มิ.ย.53
23-ก.ค.-53
18-เม.ย.-54
19-เม.ย.-54
20 มี.ค.55 **
13-มิ.ย.-54
22-ธ.ค.-54
23-ธ.ค.-54
17-ม.ค.-55
21-ก.พ.-55
22-มี.ค.-55

ประเทศ

วงเงิน
(พันล้านหยวน)
เกาหลีใต้
360.0
ฮ่องกง
400.0
มาเลเซีย
180.0
เบลารุส
20.0
อินโดนีเซีย
100.0
อาร์เจนตินา
70.0
ไอซ์แลนด์
3.5
สิงคโปร์
150.0
นิวซีแลนด์
25.0
อุซเบกิสถาน
0.7
มองโกเลีย
10.0
คาซัคสถาน
7.0
ไทย
70.0
ปากีสถาน
10.0
สหรัฐอาหรับอมิเรตส์
35.0
ตุรกี
10.0
ออสเตรเลีย
200.0
รวม
1,651.2

ที่มา : The People's Bank of China
หมายเหตุ * ต่ออายุสัญญาครั้งที่ 2

นอกจากนี้ ทางการจีนยังจัดตั้งเขตทาธุรกรรม
การค้ า เงิ น สกุ ล ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารก าหนดอั ต รา
แลกเปลี่ยนอ้างอิงอย่างเป็นทางการ โดยทดลองเปิด
ตลาดระหว่างธนาคาร (Interbank) ใน 4 มณฑล
แรก ได้ แ ก่ มณฑลซานตง กวางสี ยู น นาน และ
ซินเจียง และทาธุรกรรมซื้อ-ขายแบบกาหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct Quotation) ระหว่าง
เงินหยวนกับเงินวอน (เกาหลี) เงินด่อง (เวียดนาม)
เงิ น บาท (ไทย) เงิ น กี บ (ลาว) และเงิ น เตงเก
(คาซัคสถาน)

ณ สิ้นปี 2554 มีการชาระเงินหยวนเพื่อ
การค้าและการลงทุนผ่านธนาคารแล้ว 2.6 ล้านล้าน
หยวน โดยสั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 2.7 ในปี
2553 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2554 มีประเทศต่างๆ
เปิดให้บริการชาระเงินสกุลท้องถิ่นกับ เงินหยวนแล้ว
181 ประเทศ โดยเฉพาะฮ่องกงใช้เงินหยวนเพิ่มขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว จนเป็ น อั น ดั บ 3 รองจากดอลลาร์
ฮ่องกง และดอลลาร์สหรัฐ ฯ การค้าจีน-รัสเซียชาระ

ด้วยเงินหยวน-รูเบิลถึงร้อยละ 56 และการค้าจีน เวียดนามช าระเงินด้ว ยหยวน-ด่องมากกว่าร้อยละ
60 สะท้อนให้เห็นว่ามีประเทศคู่ค้าของจีนให้ความ
สนใจการชาระเงินสกุลหยวนมากขึ้น

ทาธุรกรรมด้ว ยเงิน หยวนสามารถทาได้เ ฉพาะกั บ
ผู้ประกอบการจีนที่ได้รับอนุญาตให้ ทาการค้าด้ว ย
เงินสกุลหยวนจานวน 67,545 รายเท่านั้น (คาดว่า
ทางการจี น จะยกเลิ ก ในอนาคต) อย่ า งไรก็ ต าม
ส าหรั บการส่ ง ออกจากไทยไปจี นสามารถก าหนด
ราคาเป็นเงินหยวนได้โดยไม่ต้องตรวจสอบรายชื่อคู่
ค้าจากจีน (โปรดติดตามตอนต่อไปในฉบับหน้านะ
ครับ)
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Disclaimer: บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัว จึงไม่
ปัจจุบันแม้ว่าจีนเป็นคู่ค้าที่สาคัญที่สุดของ จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่ง
ไทย และธนาคารพาณิช ย์ไทยเกือบทุกธนาคารจะ
ประเทศไทย
เปิดรั บชาระเงินหยวน แต่การช าระเงินหยวนและ
บาทยั ง มี มู ล ค่ า น้ อ ยมาก เพี ย งร้ อ ยละ 1.1 ของ
การค้าไทย-จี น เนื่ องจากผู้ ป ระกอบการอาจจะยัง
ไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อีกทั้งยังมีอุปสรรคด้าน กฎ
ระเบียบการส่งออกสินค้าจากจีน ซึ่งกาหนดว่าการ

