ธปท. กับการผลักดันระบบนิเวศใหมของอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มุง พัฒนาตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของไทยใหมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นอยางตอเนือ่ ง โดยเรงผลักดันใหเกิดระบบนิเวศใหมของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ งินทุน
เคลื่อนยายมีความสมดุลมากขึ้น คาเงินบาทมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุนทั้งสองทิศทางตามกลไกตลาด
ผูประกอบการเขาถึงบริการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดมากขึ้น ตนทุนต่ําลงจากการแขงขันของ
ผูใหบริการ ซึ่งจะชวยแกไขปญหาเชิงโครงสรางของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใหเศรษฐกิจไทยพรอมรองรับ
กับความผันผวนของตลาดการเงินในระยะขางหนา
ในชวงทีผ่ า นมา คาเงินบาทและเงินสกุลภูมภิ าค ภาพที่ 1 คาเงินบาทเคลื่อนไหวตามปจจัยภายนอกประเทศเปนหลัก
การเคลื่อนไหวของคาเงินบาทและสกุลเงินภูมิภาค
เคลื่อ นไหวตามปจจัย ภายนอกประเทศเปนหลัก โดย
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวตามทิศทางสกุลเงินตางประเทศ
ตางจากสกุลเงินอื่น
ขอมูลในชวง 5 ปที่ผานมาพบวาคาเงินบาทเคลื่อนไหวไป สกุSGDลเงิน
93%
7%
85%
15%
THB
ตามทิศทางสกุลเงินตางประเทศ มากถึงรอยละ 85 ของ TWD
73%
27%
70%
30%
MYR
การเปลี่ยนแปลงรายวัน ซึ่งใกลเคียงกับสกุลเงินอื่นใน KRW
69%
31%
68%
32%
ภูมิภาค (ภาพที่ 1) ขณะที่ปจ จัย ในประเทศเปนปจจัย INR
67%
33%
IDR
รองที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของคาเงิน อยางไรก็ดี PHP
66%
34%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ไทยยังมีปญ
 หาเชิงโครงสรางของตลาดอัตราแลกเปลีย่ น
หมายเหตุ: หมายถึงเงินสกุลดังกลาวเคลื่อนไหวในทิศเดียวกับดัชนีเงินดอลลาร สรอ. (DXY)
ที่ สําคัญหลายประการ ซึ่ง สง ผลใหเงินบาทมีแนวโนม หรือดัชนีเงินเอเชีย (ADXY) ขณะที่เคลื่อนไหวตางจากสกุลเงินอื่น หมายถึงเงินสกุลดังกลาว
่อนไหวในทิศตรงขามกับ DXY และ ADXY โดยคํานวณจากขอมูลรายวันเฉลี่ยป 2558 - 2563
แข็งคาในชวงที่ผานมาและผูประกอบการไทยออนไหวตอ เคลื
ที่มา: Bloomberg
ผลกระทบของอั ตราแลกเปลี่ย นมากกว า ประเทศอื่น
ไดแก
(1) เงินทุนเคลือ่ นยายระหวางประเทศไมสมดุล โดยในชวง 5 ปที่ผานมา ไทยมีเงินทุนไหลเขาสูงจาก
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 8 ของ GDP ตอป ขณะที่มีเงินทุนไหลออกเพื่อลงทุนโดยตรง
และเพื่อลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเฉลี่ยเพียงรอยละ 4 ของ GDP ตอป สว นหนึ่ง จากการลงทุนใน
หลักทรัพยตางประเทศของคนไทยอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ประกอบกับผูลงทุนไทยมักจะ
ลงทุนในหลักทรัพยในประเทศเปนหลัก (home bias สูง) (ภาพที่ 2)
1/

1/

ภาพที่ 2 เงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศของไทยไมสมดุล
เนื่องจากมีเงินไหลเขามากกวาไหลออก

สัดสวนการลงทุนตางประเทศเทียบกับดุลบัญชีเดินสะพัด เฉลี่ยป 2558-2562
(รอยละตอ GDP)
ลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัด
8%
-3%

-1%

17%

-12%

-15%

ไตหวัน

สัดสวนธุรกรรมปองกันความเสี่ยง FX เฉลี่ยป 2559-2563
Hedged
Unhedged

13%

-0.2%

ไทย

ลงทุนหลักทรัพยในตางประเทศ

ภาพที่ 3 ภาคธุรกิจสามารถรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดนอย
เนื่องจากผูสงออกและผูนําเขาปองกันความเสี่ยงในสัดสวนต่ํา

5%
-4%
-2%

-12%

สิงคโปร

ที่มา: IMF และ Bloomberg
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เกาหลีใต

19%

24%

ผูสงออก1

ผูนําเขา2

หมายเหตุ: ขอมูลเฉลี่ย 5 ป ยอนหลัง ป 2559 –2563 โดย:
(1) คํานวณจากมูลคายอดคงคางธุรกรรมขาย FX Forward เทียบมูลคาการสงออก
รวม 3 เดือนยอนหลัง
(2) สัดสวนการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง FX ของผูนําเขาคํานวณจากมูลคา
ยอดคงคางธุรกรรมซื้อ FX Forward เทียบมูลคาการนําเขารวม 3 เดือนขางหนา
ที่มา: ธปท.
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(2) ภาคธุรกิจไทยยังบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนนอยกวาที่ควร ผูประกอบการสามารถ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดหลายวิธี เชน การซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (forwards)
และการประกันคาเงิน (options) อยางไรก็ดี ที่ผานมาผูประกอบการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(foreign exchange: FX) เพียงประมาณรอยละ 19 ของมูลคาสงออก และรอยละ 24 ของมูลคานําเขา (ภาพที่ 3)
ซึ่งสามารถปรับสัดสวนเพิ่มขึ้นไดอีก
(3) ตน ทุน การทํา ธุรกรรม FX สูง เปนหนึ่ง ในอุป สรรคที่ทําใหนัก ลงทุนไทยกระจายการลงทุน
ตางประเทศนอยและผูประกอบการบริหารความเสี่ยง FX อยางจํากัด โดยการใชบริการดานธุรกรรม FX
กระจุกตัวที่ธนาคารพาณิชยรอยละ 99 และตนทุนการใหบริการดาน FX ของไทยสูงกวาหลายประเทศใน
ภูมิภาค สะทอนจากคาธรรมเนียมการแลกเงินและโอนเงินของไทยทีค่ ิดเปนรอยละ 6.6 ตอธุรกรรม (ภาพที่ 4)
(4) ธุรกรรมเงินบาทในตลาดตางประเทศมีผลตอคาเงินสูง ตลาดเงินบาทในตางประเทศ (offshore
market) มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันมีสัดสวนรอยละ 61 ของธุรกรรมเงินบาททั้งหมด ซึ่ง
การที่ตลาด offshore มีขนาดใหญทําใหความผันผวนของตลาดการเงินโลกสงผลกระทบตอคาเงินบาทไดมากขึ้น
รวมถึงลดทอนความสามารถในการบริหารจัดการคาเงินของธนาคารกลางดวย (ภาพที่ 5)
ภาพที่ 4 ไทยมีตนทุนการทําธุรกรรม FX สูง สะทอนจากคาธรรมเนียม
การโอนเงินตราตางประเทศที่สูงกวาประเทศในภูมิภาค
คาธรรมเนียมธุรกรรมโอนเงินตราตางประเทศ (รอยละตอมูลคาธุรกรรม)
คาธรรมเนียมแลกเงิน

4.5%
0.9%
1.4%

1.6%
0.8%

อินเดีย

สิงคโปร

เกาหลีใต

สัดสวนปริมาณธุรกรรมเงินบาทแยกตามตลาด
ตลาดในประเทศ (onshore)

คาธรรมเนียมการโอน

1%
0.6%

ภาพที่ 5 ธุรกรรมเงินบาทในตลาด offshore มีแนวโนมเติบโตขึ้นนําตลาด
onshore สงผลใหความผันผวนของตลาดการเงินโลกสงผลกระทบตอ
คาเงินบาทไดมาก

21%

39%

ตลาดตางประเทศ (offshore)
52%

61%

48%

39%

1.1%
2%

2.1%

มาเลเซีย

ไทย

หมายเหตุ: คํานวณจากตนทุนรวมตอการโอนเงิน 500 ดอลลาร สรอ. โดยแบงเปนคาธรรมเนียม
แลกเงินและโอนเงิน คํานวณเฉลี่ยจากผูใหบริการทั้ง Bank และ Non-Bank ในไตรมาสที่ 1 – 3
ของป 2563
ที่มา: World Bank

79%

61%

2553
2556
2559
2562
หมายเหตุ: ธุรกรรม offshore คํานวณจากการทําธุรกรรม FX-THB ระหวาง non-resident
ขณะที่ธุรกรรม onshore คํานวณจากการทําธุรกรรม FX-THB ระหวาง non-resident และ
resident กับธนาคารพาณิชยในประเทศ
ที่มา: Bank for International Settlements

จากปจจัยขางตน ธปท. จึงเรงผลักดันใหเกิดระบบนิเวศใหมของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทย (New
FX ecosystem) เพื่อแกไขปญหาเชิงโครงสรางของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอยางยั่งยืน ซึ่งจําเปนตองไดรับ
ความรวมมือจากหลายภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลักดัน รวมกันแบบบูรณาการใหไดผลเปน
รูปธรรม โดย ธปท. แบงแนวทางการผลักดันออกเปน 4 ดาน (ภาพที่ 6) ดังนี้
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ดา นที่ 1 ผลัก ดันระบบนิเวศของการลงทุนสินทรัพยตางประเทศ (FX investment ecosystem)
เพื่อสนับสนุนใหเกิดสมดุลของเงินทุนเคลื่อนยายผานการลงทุนโดยตรงและลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
โดย ธปท. ไดแกไขกระบวนการและหลักเกณฑที่เปนอุปสรรค เพื่อใหการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศทําได
งายและคลองตัวขึ้นใกลเคียงกับสินทรัพยในประเทศ ดังนี้
(1) เปดเสรีบญ
ั ชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ใหคนไทยใช
บัญชี FCD ในประเทศไดงาย ทั้งการฝาก ถอน และโอนระหวางคนไทยในประเทศ
(2) ปรับหลักเกณฑและกระบวนการลงทุนใหงา ย อาทิ (1) เพิ่มวงเงินลงทุนใหนักลงทุนรายยอยเปน
5 ลานดอลลาร สรอ. ตอป (2) ยกเลิกวงเงินลงทุนรวมที่ ธปท. จัดสรรใหนักลงทุนภายใตกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ (3) ขยาย
ขอบเขตสินทรัพยเงินตราตางประเทศที่สามารถนําเสนอขายในประเทศใหหลากหลายขึ้น เชน
การซื้อขายทองคํา exchange traded fund และ depository receipt ดวยสกุลเงินดอลลาร สรอ.
(3) ผลักดันการลงทุนตางประเทศของภาคเอกชนเพิ่มขึน้ ทั้งการลงทุนโดยตรงของผูประกอบการ
และการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนสถาบัน เชน บริษัทประกันชีวิต และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดานที่ 2 ปรับหลักเกณฑการแลกเปลีย่ นเงิน (FX regulatory framework) ใหสอดคลองกับบริบท
ดานเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และเอื้อใหผูประกอบการไทยสามารถบริหารความเสี่ยง FX
ไดเสรีมากขึ้น ภาคเศรษฐกิจสามารถรองรับความผันผวนคาเงินไดดีขึ้น โดยจะดําเนินการพรอมกันใน 3 มิติ
ประกอบดวย (1) ปรับเกณฑเงินทุนเขา-ออกใหสมดุลมากขึ้น (2) ลดขอจํากัดในการบริหารความเสี่ยง FX
ของภาคเอกชน (3) ลดภาระเอกสารที่ตองแสดงในการทําธุรกรรม FX
ดา นที่ 3 ปรับ ภูมิทัศนข องผูใหบ ริการดานธุรกรรมเงินตราตางประเทศ (FX service provider
landscape) เพื่อลดตนทุนในการทําธุรกรรมและเพิม่ ผลิตภัณฑทางการเงินทีต่ อบโจทยและสงเสริมการเขาถึง
บริการของรายยอย ผานการสนับสนุนใหเกิดแขงขันของผูใหบริการ เชน (1) ขยายขอบเขตการทําธุรกรรม
FX ของผูใหบริการรายเดิม และสนับสนุนผูเลนรายใหม โดยเฉพาะกลุม non-bank ซึ่งปจจุบันยังใหบริการได
ในขอบเขตจํากัด และ (2) ปรับเกณฑใหสอดคลองกับบริการทางการเงินรูปแบบใหม เชน ธุรกรรมออนไลน
และ digital platform เพื่อรองรับพฤติกรรมของผูใ ชบริการที่เปลี่ยนแปลงไป
ดานที่ 4 ยกระดับการติดตามขอมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินนโยบายเพื่อดูแลตลาดอัตรา
แลกเปลี่ย น (FX surveillance and management) เพื่อใหภาครัฐรูเทาทันความเสี่ย ง และมีม าตรการ
เตรียมพรอมเพื่อรับมือในภาวะวิกฤต เชน (1) เพิ่มสัดสวนธุรกรรมเงินบาทในตลาด onshore โดยสนับสนุน
ใหผูมีถิ่น ที่อ ยูน อกประเทศ (non-resident) ที่มีก ารคา การลงทุน ในประเทศ สามารถทํา ธุร กรรมกับ
ธนาคารในไทยไดสะดวกมากขึ้น (2) พัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนที่อาจสงผลกระทบตอ
เสถีย รภาพเงินบาท เชน การลงทะเบีย นเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ (bond pre-trade registration) และ
(3) เตรียมแผนและมาตรการดูแลคาเงินที่พรอมใชและตรงจุด
การผลัก ดัน ใหเกิด new FX ecosystem เปน เรื่อ งสํา คัญที่ ธปท. และหนว ยงานที่เกี่ยวของจะ
ดําเนินการอยางตอเนือ่ ง โดยเริ่มจากมาตรการทีป่ ระกาศเมื่อ 20 พ.ย. 256315/ ซึ่งประกอบดวย (1) เปดใหคนไทย
ฝากเงินตราตางประเทศไดเสรี (2) ปรับ กฎเกณฑและกระบวนการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ และ
(3) การลงทะเบียนแสดงตัวตนเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ และหลังจากนี้ ธปท. และหนวยงานตางๆ จะทยอย
15/

ขาว ธปท. ฉบับที่ 81/2563 ธปท. เรงผลักดันมาตรการเพื่อใหเกิดระบบนิเวศใหมของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทย (20 พฤศจิกายน 2563)
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ประกาศมาตรการเพิ่ม เติม ในทั้ง 4 ดานเพื่อผลัก ดันใหตลาดอัตราแลกเปลี่ย นไทยเขาสูร ะบบนิเวศใหม
ที่เ งิน ทุน เคลื่อ นยา ยสมดุล มากขึ้น คนไทยลงทุน ตา งประเทศไดง า ยขึ้น และมากขึ้น ผูป ระกอบการ
บริห ารความเสี่ย ง FX ไดค ลอ งตัว ผูใ หบ ริก าร FX แขง ขัน เพิ่ม ขึ้น ตลอดจนภาครัฐ รูทัน ความเสี่ย ง
และรับ มือไดทันการณ หากผูเลนในตลาดอัตราแลกเปลี่ย นทุก ฝายรว มกันปรับ ตัว เขา สู ร ะบบนิเวศใหม
ขางตนไดสําเร็จจะสามารถแกปญหาเชิง โครงสรางของตลาดอัตราแลกเปลี่ย นไทยไดอยางยั่งยืน
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