แนวคิดการผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยาย
ความจําเปนของการผอนคลาย
ไทยไมไดมีการกระจายการลงทุนไป
ตางประเทศเทาที่ควร (Home-bias)

• เพื่อกระจายความเสี่ยง และสนับสนุนการบริหารจัดการ
สินทรัพย
• เพื่อใหเศรษฐกิจสามารถการรองรับ Shock ตางๆ ไดดีขึ้น

เงินทุนเคลื่อนยายไมสมดุลระหวาง
ขาเขากับขาออก

• อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวในลักษณะ one-way ตามทิศทาง
เงินทุนเคลื่อนยายดานเดียว
• ระบบเศรษฐกิจไมไดมีโอกาสกระจายความเสี่ยง

ตลาดการเงินในประเทศ
โดยเฉพาะตลาด FX
ขาดความลึกและความกวาง

• ไมมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงไดตรงตามความตองการ
ของผูลงทุน
• ตนทุนในการทําธุรกรรมคอนขางสูง
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เปาหมายของของการผอนคลาย และวิธีการ
สนับสนุนการ
กระจายการลงทุน

สรางสภาพแวดลอมเพื่อ
เอื้อใหเกิดความสมดุล
ของเงินทุนเคลื่อนยาย
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วิธีการ
• ผอนคลายการควบคุมเงินทุน
เคลื่อนยายดานขาออก โดยมี
มาตรการรองรับในกรณีที่มี
เงินทุนไหลออกอยางรุนแรง
• ลดความซับซอนของ
กฎเกณฑและมาตรการทางการ

กระตุนการพัฒนา
ตลาดการเงิน

• สงเสริม Financial literacy

Roadmap ในภาพรวม
เรื่องที่ผอนคลาย
1. TDI
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบุคคลธรรมดา
(นิติบุคคลลงทุนโดยตรงไดเสรีอยูแลว)
ปรับประกาศก.คลังในป 2556
2. Portfolio Investment
การอนุญาตใหลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ปรับประกาศ ธปท. ป 2555
2.1 ขยายจากการอนุญาตสําหรับนิติบุคคลที่ใชเกณฑ
ขนาดของสินทรัพย (5,000 ลานบาท) ใหรวมถึงนิติบุคคล
ที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน SET (Listed company) ดวย
2.2 ขยายจากเดิมที่อนุญาตใหคนไทยลงทุนในหลักทรัพย
สกุลเงินตราตางประเทศในตลาดตางประเทศ เปน การ
อนุญาตใหลงทุนใน FX Bond ที่ออกจําหนายในประเทศ
ไทยดวย

ปรับประกาศก.คลังในป 2556
2.3 ยกเลิกการกําหนดวงเงินตอราย เชน 50 ลาน (นิติ
บุคคล) และ 20 ลาน (บุคคลธรรมดา) แตยังคงรักษา
วงเงินรวมที่ให ก.ล.ต อนุญาต
22/10/55
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ประโยชนจากการผอนคลาย
- SME ไทยมีโอกาสไปลงทุนใน ตปท. เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากร แรงงาน
วัตถุดิบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการแขงขันของประเทศ และเตรียมพรอม
รับ AEC ซึ่งเปนเงินทุนระยะยาวที่สรางสมดุลเงินทุนเคลื่อนยาย

2.1 Listed company ใน SET มีทางเลือกในการบริหารเงินทุนเพื่อสรางรายได ซึ่ง
จะทําใหหุนที่จดทะเบียนตลาดทุนไทยนาสนใจขึ้น
2.2 – ชวยใหผูลงทุนไทยมีทางเลือกในการลงทุนในหลักทรัพยสกุลเงินตรา
ตางประเทศที่ออกจําหนายในประเทศไทย เพิ่มเติมจากที่ลงทุนไดเฉพาะใน
หลักทรัพยที่ออกในตางประเทศ
- กรณีผูออกเปนบริษัทไทยก็จะทําใหผูลงทุนสามารถติดตามผลการดําเนินงาน
และติดตามขอมูลไดสะดวกกวา
- ผูประกอบการไทยมีชองทางระดมเงินตราตางประเทศโดยการออก FX bond
ภายในประเทศเพื่อไปลงทุนหรือขยายกิจการใน ตปท. ได
2.3. ผูลงทุนสามารถลงทุนใหมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได จากขนาดของสินทรัพยที่มี
อยูโดยไมถูกจํากัดวงเงิน ทั้งนี้ เพื่อใหผูลงทุนสถาบันที่มีศักยภาพสามารถบริหาร
เงินลงทุนไดตามความเหมาะสม กรณีรายยอยลงทุนผาน บล และ ผูลงทุนที่อยู
ภายใตการกํากับดูแลของ กลต. ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม บล.
3
สามารถลงทุนไดเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่ ก.ล.ต. จัดสรรให

Roadmap ในภาพรวม
เรื่องที่ผอนคลาย

4/5

ประโยชนจากการผอนคลาย

3. FCD
การบริหารสภาพคลองเงินตราตางประเทศ โดยใช
บัญชี FCD ที่เปดกับ ธพ.ในประเทศ
ปรับประกาศก.คลังในป 2556
แบบมีภาระ: ฝากไดตามภาระไมจํากัดวงเงิน และ
จํากัดเงื่อนเวลา

- ผูที่มีภาระผูกพันเปนสกุลเงินตางประเทศสามารถฝากเงินกับสถาบันการเงินไทย
เปนสกุลเงินตราตางประเทศไดเต็มจํานวนภาระผูกพันโดยไมจํากัดระยะเวลา
ซึ่งจะชวยเพิ่มทางเลือกในการทํา fx hedging

4. การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
การยกเลิกสัญญาปองกันความเสี่ยง (Unwind
Hedging) ใหทําไดโดยเสรี
ปรับประกาศ ธปท. ป 2555 (ผูลงทุนสถาบันที่ลงทุน
แทนรายยอย)

- ผูลงทุนสถาบัน เชน กบข สปส บลจ ที่ระดมทุนจากผูลงทุนรายยอยจะมีความ
ยืดหยุนในการบริหาร port เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูออมเงิน

ปรับประกาศ ธปท. ป 2556 (ผูลงทุนทุกประเภท
เงินลงทุนโดยตรงและเงินใหกูยืม)
5. มาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
ปรับหนังสือเวียน ธปท. ป 2556
- ขยายวงเงินให สง.ไทย ใหกูและกูยืมเงินบาท กับ NR
เปนไมเกิน 500 ลานบาท
- สง. ใหสินเชื่อ Direct loan แก NR ไดตาม
underlying

- ผูลงทุนโดยตรง ผูมีภาระเงินกู และผูลงทุนทั่วไปจะมีความคลองตัวในการ
บริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

- สง. และ NR จะมีความสะดวกมากขึ้นในขั้นตอนการดําเนินการปลอยสภาพ
คลองและกูยืมเงินบาทระหวางกัน
- NR สามารถลงทุนในสินทรัพยไทยโดยมีแหลงเงินกูบากจากในประเทศ และสง.
ไทยสามารถขยายสินเชื่อจากฐานลูกคา NR

เรื่องที่ผอนคลายในเดือนตุลาคม 2555 นี้ คือ
Portfolio Investment ซึ่งเปนอํานาจของ ธปท.
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(ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลงทุนในตราสารในตางประเทศและอนุพันธ (ฉบับที2่ ) )

หลักเกณฑเดิม

เรื่องที่ผอนคลายในครั้งนี้

ประโยชนจากการผอนคลายในครั้งนี้

1. ผูลงทุนสถาบัน 8 ประเภท* สามารถลงทุน เพิ่มประเภทผูลงทุนสถาบัน ไดแก - เพื่อเพิ่มความคลองตัวและทางเลือก
ไดโดยไมตองผานตัวกลางในประเทศ
บริษัทจดทะเบียนใน SET
ในการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
2. ใหลงทุนไดเฉพาะหลักทรัพยสกุล FX ที่
ออกและจําหนายในตางประเทศ

ใหลงทุนในตราสารหนี้สกุล FX
ที่ออกและจําหนายในไทย (FX
Bond)

3. ใหยกเลิกสัญญาปองกันความเสี่ยงจากการ ใหผูลงทุนสถาบัน 5 ประเภท**
ลงทุนไดตามกรณีที่กําหนดเทานั้น
ยกเลิกสัญญาดังกลาวไดโดยเสรี

- เปดโอกาสใหผูลงทุนบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุนไดยืดหยุนมากขึ้น
สอดรับกับความผันผวนของตลาด
การเงินโลก
- เพิ่มชองทางการระดมทุน (FX Bond)
รองรับความเชื่อมโยงสูประชาคม
อาเซียน

* กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทสินทรัพย 5 พันลานบาท
** กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

