
สถานการณ์ค่าเงินบาทไทย และผลกระทบ
อนัมีผลมาจากความแขง็ค่าของสกลุเงินบาทไทย
เครื่องมือท่ีธนาคารกลางประเทศต่างๆ ใช้ในการแก้ปัญหา



อตัราการเปลีย่นแปลงของคา่เงนิทีส่ าคญัรายปี

ปี USD/THB
บาท

USD/CNY
หยวน

USD/MTR
รงิกติ

USD/IDR
รเูป๊ียะ

USD/VND
ดอ่ง

USD/EUR
ยโูร

ม.ค. – ธ.ค. 57 0.35 2.53 6.69 2.15 1.43 13.59

ม.ค. – ธ.ค. 58 9.67 4.49 23.30 11.25 5.15 11.52

ม.ค. – ธ.ค. 59 -0.72 7.08 4.00 -2.67 1.25 3.28

ม.ค. – ธ.ค. 60 -8.86 -6.29 -9.79 0.70 -0.26 -12.11

ม.ค. – ธ.ค. 61 -0.80 5.69 2.11 6.43 2.07 4.74

ม.ค. – ม.ิย. 62 -4.96 0.88 0.60 -1.45 0.10 3.10

➢ ไทยตอ้งเผชญิกบัคา่เงนิบาทแข็งอยา่งตอ่เนือ่งในรอบ 4 ปีทีผ่า่นมาทกุปี โดยคา่เงนิบาทแข็งคา่                
0.72% 8.86% 0.80% และ 4.96% ตัง้แตปี่ 2559-2562 ตามล าดับ  

➢ ขณะทีป่ระเทศคูแ่ขง่ทีไ่มไ่ดป้ระสบกบัปัญหาคา่เงนิแข็งคา่อยา่งตอ่เนือ่งทกุปี
➢ ธรุกจิไทยสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกในดา้นอตัราแลกเปลีย่นเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่

% การเปลีย่นแปลง

หมายเหต:ุ (-) คา่เงนิแข็งคา่ (+) คา่เงนิออ่นคา่



การเปลีย่นแปลงของคา่เงนิบาทสะสมในรอบ 1 ปี ระหวา่งวนัที ่01/01/2019 ถงึ 4/08/2019

หมายเหต:ุ (-) คา่เงนิแข็งคา่ (+) คา่เงนิออ่นคา่

ม.ค. - ส.ค. 2562 คา่เงนิบาทแข็งคา่สะสม 4.96%



การเปลีย่นแปลงของคา่เงนิบาทสะสมในรอบ 2 ปี ระหวา่งวนัที ่01/01/2013 ถงึ 4/08/2019

หมายเหต:ุ (-) คา่เงนิแข็งคา่ (+) คา่เงนิออ่นคา่

ม.ค. 61 - ส.ค. 62  คา่เงนิบาทแข็งคา่สะสม 5.72%



การเปลีย่นแปลงของคา่เงนิบาทสะสมในรอบ 3 ปี ระหวา่งวนัที ่01/01/2017 ถงึ 4/08/2019

หมายเหต:ุ (-) คา่เงนิแข็งคา่ (+) คา่เงนิออ่นคา่

ม.ค. 60 - ส.ค. 62 คา่เงนิบาทแข็งคา่สะสม 14.07%



การเปลีย่นแปลงของคา่เงนิบาทสะสมในรอบ 4 ปี ระหวา่งวนัที ่01/01/2016 ถงึ 4/08/2019

หมายเหต:ุ (-) คา่เงนิแข็งคา่ (+) คา่เงนิออ่นคา่

ม.ค. 59 - ส.ค. 62 คา่เงนิบาทแข็งคา่สะสม 14.69%



การเปลีย่นแปลงของคา่เงนิบาทสะสมในรอบ 5 ปี ระหวา่งวนัที ่01/01/2019 ถงึ 4/08/2019

ม.ค. 58 - ส.ค. 62  คา่เงนิบาทแข็งคา่สะสม 6.44%

หมายเหต:ุ (-) คา่เงนิแข็งคา่ (+) คา่เงนิออ่นคา่



ผลกระทบของเงินบาทแขง็ค่าต่อเศรษฐกิจไทย

ทีม่า: จากการศกึษาวเิคราะหข์องศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย  

➢ผลตอ่ GDP: เงนิบาททีแ่ข็งคา่ขึน้รอ้ยละ 1 ท าให ้GDP ลดลงประมาณรอ้ยละ 0.12 
ในเวลา 1 ปี (ทีม่า:จากการประมาณการโดยแบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาคของศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิ

และธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย)

➢การสง่ออก: มลูคา่การสง่ออกไทยลดลง 0.11%
➢การน าเขา้: มลูคา่การเขา้ไทยเพิม่ขึน้ 0.23%
➢ก าไรของภาคธุรกจิ: สง่ผลลบตอ่กลุม่ธรุกจิสง่ออกแตส่ง่ผลบวกตอ่กลุม่ธรุกจิน าเขา้
(รวมถงึธรุกจิทีใ่ชว้ตัถดุบิในการผลติจากตา่งประเทศ)

➢ค่าจา้ง เงนิเดอืน และรายไดข้องครวัเรอืน: มีผลกระทบค่อนขา้งนอ้ย เพราะไม่มี
ประเภทธรุกจิใดทีม่คีา่สหสมัพันธ ์(correlation) ระหวา่งการเปลีย่นแปลงของรายไดแ้ละ
อตัราแลกเปลีย่นเป็นบวกและมากกวา่ 0.3

➢การทอ่งเทีย่ว: อาจเกดิการชะลอตัว หรอืเปลีย่นจดุหมายปลายทางไปยังประเทศคู่แขง่ 
เช่น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต ้ไตห้วัน เวยีดนาม เป็นตน้ ส าหรับธุรกจิทีจ่ะรับผลกระทบ ไดแ้ก ่
โรงแรม รา้นอาหาร ธรุกจิน าเทีย่ว เป็นตน้



ผลกระทบของเงินบาทแขง็ค่าต่อเศรษฐกิจไทย

ทีม่า: จากการศกึษาวเิคราะหข์องศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย  

➢ สนิคา้สง่ออกของไทยทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากเงนิบาททีแ่ข็งคา่ คอื กลุม่ที่
พึง่วตัถดุบิในประเทศและสง่ออกไปตลาดทีค่า่เงนิออ่นกวา่เงนิบาท

➢สนิคา้เกษตร เช่น ขา้ว ยางพาราและผลติภณัฑ ์อาหารทะเล เนือ้สตัว ์ผลไม้
กระป๋องและแปรรูป ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั และน า้ตาลทราย เป็นตน้ สง่ผล
กระทบตอ่รายไดข้องเกษตรกร แรงงาน และผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งสนิคา้
เกษตรขา้งตน้

➢สนิค้าอุตสาหกรรม เช่น ปูนซีเมนต ์รถยนต ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 
และอญัมณีและเครือ่งประดบั เป็นตน้ ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องแรงงาน 
และผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งสนิคา้อตุสาหกรรมขา้งตน้



สินค้าส่งออกของไทยท่ีจะได้รบัผลกระทบจากเงินบาทท่ีแขง็ค่า คือ
กลุ่มท่ีพ่ึงวตัถดิุบในประเทศและส่งออกไปตลาดท่ีค่าเงินอ่อนกว่าเงินบาท



หากทัง้ปี 2562 ค่าเงินบาทท่ีแขง็ขึ้น 5% จะท าให้อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross profit margin) ของผูป้ระกอบการ
เปล่ียนแปลงไปจากปกติ -3.2% ไปถึง +4.9% หรือคิดเป็นก าไรท่ีหายไปประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท

ซ่ึงแยกผลกระทบค่าเงินต่อธรุกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ได้แก่

ทีม่า : TMB Analytics



แต่ละ Sector ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงนิบาทมากน้อยเพียงใด

Sector หน่วย
ปี

2560 2561 2562
ภาคเกษตร % ต่อ GDP ภาคเกษตร -0.3 -1.0 -2.1

ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP ภาคอุตสาหกรรม -0.8 -3.1 -6.4
ภาคบริการ % ต่อ GDP ภาคบริการ -0.1 -0.5 -1.1
GDP รวม % ต่อ GDP รวม -0.4 -1.4 -2.8

ท่ีมา: จากการค านวณของศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

หมายเหตุ: การประเมินผลกระทบดังกล่าวผ่านการประเมินจากแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

• จากข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนพบว่าค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นตั้งแตป่ี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี 
• โดยทางมหาวิทยาลัยหการค้าไทยเริ่มท าการประเมินผลกระทบ 3 ปีย้อนหลัง โดยผ่านแบบจ าลอง CEBF Macro-economic Model เป็นดังตาราง



2560 2561 2562

001 Crops -2,272 -9,107 -18,930 -30,310

002 Livestock -413 -1,655 -3,439 -5,507

004 Fishery -225 -902 -1,874 -3,001

003 Forestry -67 -270 -561 -898

016 Machinery -12,147 -48,698 -101,221 -162,066

014 Basic Metal -4,561 -18,287 -38,011 -60,859

005 Mining and Quarrying -3,677 -14,741 -30,640 -49,058

010 Chemical Industries -3,432 -13,760 -28,602 -45,794

011 Petroleum Refineries -3,034 -12,163 -25,281 -40,478

006 Food Manufacturing -2,981 -11,950 -24,839 -39,769

018 Electricity and Water Works -2,380 -9,542 -19,834 -31,756

017 Other Manufacturing -2,328 -9,333 -19,398 -31,059

008 Textile Industry -1,429 -5,729 -11,907 -19,065

012 Rubber and Plastic Products -1,415 -5,672 -11,790 -18,877

015 Fabricated Metal Products -948 -3,801 -7,900 -12,648

009 Paper Products and Printing -727 -2,915 -6,060 -9,702

007 Beverages and Tobacco Products -716 -2,872 -5,970 -9,559

013 Non-metallic Products -673 -2,697 -5,607 -8,977

020 Trade (การคา้) -5,125 -20,548 -42,710 -68,383

025 Services (มทีอ่งเทีย่วปะปนอยูใ่นนี้) -4,143 -16,609 -34,523 -55,275

022 Transportation and Communication (มทีอ่งเทีย่วปะปนอยูใ่นนี้)-3,009 -12,062 -25,071 -40,142

023 Banking and Insurance -1,474 -5,908 -12,280 -19,662

021 Restaurants and Hotels (ทอ่งเทีย่ว) -1,302 -5,220 -10,850 -17,372

019 Construction -1,223 -4,904 -10,193 -16,319

024 Real Estate -597 -2,392 -4,972 -7,961

026 Unclassified -380 -1,522 -3,163 -5,064

-60,676 -243,258 -505,626 -809,560 -809,560

อ
ตุ
ส
าห

ก
รร
ม

-539,666

บ
รกิ
าร

-230,178

รวมท ัง้ส ิน้

สาขาเศรษฐกจิ (Sectors)
มลูคา่ผลกระทบ (ลา้นบาท)

รวม

เก
ษ
ต
ร

-39,715

ทีม่า: จากการค านวณของศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ผ่าน
ตารางปัจจัยการผลติและผลผลติปี 2553 ของสศช. 

ผลกระทบโดยรวมจากการแขง็ค่าของเงินบาทต่อภาคธรุกิจต่างๆ ของไทย (วิเคราะหผ์า่นตาราง input-output)

• จากผลการประเมินผลกระทบ
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าข้ึน โดยผ่าน
แบบจ าลอง CEBF Macro-
economic Model และน ามา
กระทบตาราง I-O Table พบว่า

• ในปีที่ 60 เงินหมุนเวียนในระบบ
หายไปท้ังสิ้น 60,676 ล้านบาท ปีที่ 
61 หายไป 243,258 ล้านบาท และ
ปีที่ 62 หายไป 505,625 ล้านบาท

• โดยรวม 3 ปี เงินหมุนเวียนใน
ระบบหายไปทั้งสิ้น 809,560 ล้าน
บาท โดยแบ่งเป็นภาคเกษตร 
38,715 ล้านบาท 
ภาคอุตสาหกรรม 539,666 ล้าน
บาท และภาคบริการ 230,178 
ล้านบาท



เครือ่งมอื ประสทิธผิล ขอ้จ ากดั กรณีตวัอยา่ง

1. การปรับอตัรา
ดอกเบีย้นโยบาย

เป็นปัจจัยหนึง่ทีเ่พิม่ หรอื 
ลดแรงจงูใจลงทนุใน
หลักทรัพยข์องนักลงทนุ
ตา่งชาติ

ตอ้งพจิารณาผลกระทบตอ่เสถยีรภาพ
เศรษฐกจิการเงนิอืน่ๆ เนือ่งจากเป็น
เครือ่งมอืทีใ่ชด้แูลเสถยีรภาพ
เศรษฐกจิการเงนิโดยรวม

▪ อนิโดนเีซยีทีป่รับขึน้อตัราดอกเบีย้ไปแลว้ถงึ 6
ครัง้ รวม 1.75% เพือ่รักษาเสถยีรภาพดา้น
ตา่งประเทศ เนือ่งจากประสบปัญหาขาดดลุบัญชี

เดนิสะพัดสงู
▪ อนิเดยีทีป่รับขึน้ดอกเบีย้นโยบายไปแลว้ 2 ครัง้ 

รวม 0.5% เพือ่ลดแรงกดดันคา่เงนิดา้นออ่นค่าที่
มผีลทาใหเ้งนิเฟ้อในประเทศสงู

2. การแทรกแซง
คา่เงนิโดยตรง

ชว่ยชะลอความผันผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นทีม่ากและ
เร็วเกนิไปไดใ้นชว่งสัน้ ๆ 
เพือ่ ใหต้ลาดการเงนิและ
ภาคเศรษฐกจิปรับตัวได ้

มตีน้ทนุในมติติา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นตน้ทนุ
ทางการเงนิ ของธนาคารกลาง และผล
ตอ่ระดับเงนิส ารองระหวา่งประเทศ

▪ ธนาคารกลางอนิโดนเีซยี อนิเดยี และ
อารเ์จนตนิา มกีารแทรกแซงคา่เงนิเพือ่ชว่ย
ไมใ่หค้า่เงนิออ่นคา่ลงมาก สะทอ้นจากระดับเงนิ
ส ารองฯ ทีล่ดลงไปมากจากระดับ ณ สิน้ปีกอ่น

3. มาตรการดแูล
เงนิทนุ
เคลือ่นยา้ย 
(capital flow 
management: 
CFM)

กฎเกณฑเ์พือ่ดแูลไมใ่ห ้
เงนิทนุเคลือ่นยา้ยขาเขา้ –
ขาออก ผันผวนมากไป โดย
การเพิม่อปุสรรคในการเก็ง
ก าไรคา่เงนิ

กระทบบรรยากาศการลงทนุและความ
เชือ่มั่นของนักลงทนุตา่งชาติ
คอ่นขา้งมาก และมาตรการอาจมี
ประสทิธผิลแคช่ว่งสัน้ๆ

▪ บราซลิ ในปี 2552 มกีารจัดเก็บภาษีเงนิทนุ
ตา่งชาตทิีเ่ขา้มาลงทนุในตลาดหุน้และตลาด
พันธบัตร เนือ่งจากมเีงนิทนุไหลเขา้จ านวนมาก

▪ มาเลเซยี ออกมาตรการหา้มนักลงทนุตา่งชาตนิ า
เงนิออกเป็นเวลา 12 เดอืนในชว่งวกิฤตเศรษฐกจิ 
ปี 2540 

ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย รวบรวมโดยศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

เคร่ืองมือดแูลค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) 
เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน บราซิล รสัเซีย เป็นต้น



มาตรการแกไ้ขคา่เงนิแข็งของธนาคารกลางประเทศตา่งๆ

ธนาคารกลาง มาตรการ ชว่งเวลา (ปี)

ยโุรป ▪ ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ตา่งๆ พรอ้มกนั 3 ประเภทดว้ยกนั คอื Deposit rate, 
Refinance rate, และ Marginal lending facility rate 

▪ เพิม่ปรมิาณการท า QE จากเดมิเดอืนละ 6 หมืน่ลา้นยโูร เป็น 8 หมืน่ลา้นยโูร

มนีาคม 2559

ญีปุ่่ น ▪ ปรับลดอตัราดอกเบีย้เป็น -0.1% สงิหาคม 2558

สหรัฐฯ ▪ มาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณหรอื QE รว่มกบัอตัราดอกเบีย้ที ่0% หรอื Zero 
Bound Interest Rate

-

เกาหลใีต ้ ▪ ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 25 bps มาอยูท่ีร่ะดบั 1.50% -

จนี ▪ ประกาศปรับลดคา่เงนิหยวนลง 1.9% จากระดบั 6.116 หยวนเป็น 6.229 หยวนตอ่
ดอลลารส์หรัฐฯ

2558

เวยีดนาม ▪ ประกาศปรับลดคา่เงนิ 5.4% พฤศจกิายน
2552

สงิคโปร์ ▪ คมุเขม้นโยบายการเงนิดว้ยการปรับเพิม่ชว่งการเคลือ่นไหวของคา่เงนิ -

มาเลเซยี ▪ มาตรการควบคมุเงนิทนุ และอนุญาตใหม้กีารซือ้ขายเงนิรงิกติในตา่งประเทศ -



มาตรการดแูลค่าเงินบาทในช่วง 15 ปีท่ีผา่นมา

ท่ีมา : TMB Analytics



มาตรการที ่ธปท. ท า เพือ่ลดการแข็งคา่ของเงนิบาทในชว่งรอบปีทีผ่า่นมา

มาตรการ ระดบัของ
มาตรการ

รายละเอยีด/ขอ้สงัเกต

(1) การแทรกแซงอตัราแลกเปลีย่น ระดบัเบา − เพิม่อปุสงคเ์งนิดอลลาร์ และลดการแข็งคา่ของเงนิ
บาท

− ถา้หากเงนิส ารองเพิม่ขึน้มาก อาจจะถกูสหรัฐฯ 
กลา่วหาวา่บดิเบอืนคา่เงนิได ้

(2) การแทรกแซงดว้ยวาจา ระดบัเบา − เพือ่การสง่สญัญาณผา่นสือ่เพือ่ปรามกระแสเงนิรอ้น
− มผีลท าใหเ้งนิบาทชะลอการแข็งคา่ขึน้ไดบ้า้ง

(3) การรายงานขอ้มลูยอดคงคา้งการถอื
ครองตราสารหนีไ้ทยของนักลงทนุ
ตา่งชาติ

ระดบัเบา − เพือ่ลดแรงจงูใจในการน าเงนิเขา้มาลงทนุใน
ประเทศไทย

− ประกาศใชเ้มือ่วันที ่12 ก.ค. 62
− เริม่ตน้รายงานตัง้แตง่วดเดอืน ก.ค. 62 เป็นตน้ไป

(4) การจ ากดัมลูคา่เงนิทีนั่กลงทนุตา่งชาตจิะ
มบีญัชเีงนิบาทในประเทศไทยจาก300 ลา้น
บาทตอ่รายเหลอื 200 ลา้นบาทตอ่ราย

ระดบัปานกลาง − เพือ่ลดปรมิาณเงนิทนุไหลเขา้ระยะสัน้ทีจ่ะเขา้มา
เก็งก าไรในตลาดการเงนิ

− ประกาศใชเ้มือ่วันที ่12 ก.ค. 62



ข้อเสนอแนะของหอการค้าไทย
ในการแก้ไขปัญหาการลดลงของมลูค่าการส่งออกไทย
อนัมีผลมาจากความแขง็ค่าของสกลุเงินบาทไทย



ขอ้เสนอแนะของหอการคา้ไทย เพือ่ลดการแข็งคา่ของเงนิบาทในอนาคต

มาตรการ ระดบัของมาตรการ รายละเอยีด/ขอ้สงัเกต

(1) การลดปรมิาณการออกพนัธบตัรระยะส ัน้
ของ ธปท.

ระดบัเบา − ลดอปุทานของตราสารหนีร้ะยะส ัน้ซึง่จะท าใหล้ด
แรงจงูใจในการน าเงนิเขา้มาลงทนุในประเทศไทย

(2) การผอ่นปรนกฎระเบยีบในการน าเงนิ
ออกไปลงทนุในตา่งประเทศของนกัลงทนุ
ชาวไทย

ระดบัเบา − ท าใหด้ลุบญัชเีดนิสะพดัมคีวามสมดลุมากขึน้ (ลด
การเกนิดลุบญัชเีดนิสะพดัลง)

− ลดแรงกดดนัทีท่ าใหเ้งนิบาทแข็งคา่อยา่งรวดเร็ว

(3) การขยายยอดคงคา้งในบญัชเีงนิฝาก
เงนิตราตา่งประเทศของนติบิคุคลใน
ประเทศ

ระดบัเบา − เพือ่ชะลอการน าเงนิดอลลารม์าแลกเปลีย่นเป็นเงนิ
บาท (ลดอปุสงคเ์งนิบาท)

(4) การปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย ระดบัปานกลาง − ลดแรงจงูใจในการน าเงนิเขา้มาลงทนุ
− การปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% อาจจะไม่

เพยีงพอเพราะ Fed ลอดอกเบีย้ไปแลว้ 0.25%
− ในทางปฏบิตัคิวรทีจ่ะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลงอยา่ง

นอ้ย 0.50% (ลด 0.25% จ านวน 2 คร ัง้)

(5) การก าหนดใหผู้ม้ถี ิน่ฐานอยูน่อกประเทศ 
(NR) ตอ้งถอืครองตราสารหนีเ้กนิกวา่ 6 
เดอืน

ระดบัปานกลาง − ลดแรงจงูใจในการไหลเขา้ของเงนิทนุระยะส ัน้
− เปลีย่นเงนิทนุไหลเขา้ระยะส ัน้ใหเ้ป็นระยะยาว



ขอ้เสนอแนะของหอการคา้ไทย เพือ่ลดการแข็งคา่ของเงนิบาทในอนาคต (ตอ่)

มาตรการ ระดบัของ
มาตรการ

รายละเอยีด/ขอ้สงัเกต

(6) การหา้มไมใ่หส้ถาบนัการเงนิออก หรอื
ขายตัว๋แลกเงนิสกลุเงนิบาทใหก้บัผูท้ีม่ถี ิน่
ฐานอยูน่อกประเทศ (NR)

ระดบัหนัก − ลดปรมิาณเงนิทนุไหลเขา้ระยะสัน้เพือ่การเก็งก าไร
ในตลาดการเงนิ

(7) การเก็บภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยจากก าไรทีไ่ด ้
จากการซือ้ขายพันธบตัรในกรณีทีเ่ป็นผูท้ี่
มถี ิน่ฐานอยูน่อกประเทศ (NR)

ระดบัหนัก − ท าใหต้น้ทนุเงนิทนุไหลเขา้บางประเภทเพิม่ขึน้
− ลดแรงจงูใจในการไหลเขา้ของเงนิทนุระยะสัน้
− เปลีย่นเงนิทนุไหลเขา้ระยะสัน้ใหเ้ป็นระยะยาว

(8) การก าหนดใหม้กีารด ารงเงนิส ารอง
ส าหรับเงนิน าเขา้ระยะสัน้ (URR) ในอตัรา 
15-20%

ระดบัหนัก − ท าใหต้น้ทนุเงนิทนุไหลเขา้บางประเภทเพิม่ขึน้
− ลดแรงจงูใจในการไหลเขา้ของเงนิทนุระยะสัน้
− เปลีย่นเงนิทนุไหลเขา้ระยะสัน้ใหเ้ป็นระยะยาว



ความคืบหน้าของนโยบายส่งเสริมการใช้สกลุเงินท้องถ่ิน
(Local Currency) ในการท าการค้ากบักลุ่มประเทศ CLMV

เพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน



ความคบืหนา้ของนโยบายสง่เสรมิการใชส้กลุเงนิทอ้งถิน่ 
(Local Currency)

ธนาคารกลาง 4 ประเทศในอาเซยีน เดนิหนา้สรา้งกลไกระบบช าระเงนิ
ดว้ย”สกลุเงนิทอ้งถิน่” หวงัเป็นทางเลอืกใหก้บัธรุกจิลดความเสีย่งในตลาดเงนิ
โลก และตน้ทนุลดลง

ธนาคารกลางอนิโดนีเซีย ธนาคารกลางมาเลเซีย ธนาคารฟิลปิปินส์ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงความคบืหนา้ทีนั่บเป็นอกีกา้วส าคัญ ต่อเนื่อง
จากความส าเร็จของการจัดตัง้กลไกการช าระเงนิสกุลทอ้งถิน่ในช่วงปลายปี 2559 
ที่จัดท าโดยธนาคารกลางอนิโดนีเซีย ธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย



ความคบืหนา้ของนโยบายสง่เสรมิการใชส้กลุเงนิทอ้งถิน่ 
(Local Currency)

ความคบืหนา้ส าคญัทีท่ ัง้ 4 ประเทศรว่มกนัสง่เสรมิการช าระเงนิสกลุทอ้งถิน่ ไดแ้ก่

1) ธนาคารกลางอนิโดนีเซยี และธนาคารแห่งประเทศไทย ตกลงที่จะศกึษาความเป็นไปไดใ้นการขยาย
ขอบเขตการจัดตัง้กลไกการช าระเงนิสกลุทอ้งถิน่

2) การลงนามในหนังสอืแสดงเจตจ านงการจัดตัง้กลไกช าระเงนิเปโซ และรเูปีย ระหวา่งผูว้า่การธนาคารกลาง
ฟิลปิปินส ์และผูว้า่การธนาคารกลางอนิโดนเีซยี

3) การลงนามในหนังสอืแสดงเจตจ านงการจัดตัง้กลไกช าระเงนิเปโซ และรงิกติ ระหวา่งผูว้า่การธนาคารกลาง
ฟิลปิปินส ์และผูว้า่การธนาคารกลางมาเลเซยี

4) การลงนามในหนังสอืแสดงเจตจ านงการจัดตัง้กลไกช าระเงนิเปโซ และบาท ระหวา่งผูว้า่การธนาคารกลาง
ฟิลปิปินส ์และผูว้า่การธนาคารกลางแหง่ประเทศไทย

การลงนามในหนังสอืแสดงเจตจ านงการจัดตัง้กลไกการช าระเงนิสกลุทอ้งถิน่ทัง้ 3 ฉบบั แสดงใหเ้ห็นถงึ ความส าคัญของ
การสง่เสรมิการช าระเงนิสกลุทอ้งถิน่ในภมูภิาคอาเซยีน และความสนใจรว่มกนัของทัง้ 4 ประเทศทีจ่ะจัดตัง้กลไกดังกลา่ว 
ซึง่จะชว่ยอ านวยความสะดวกธรุกรรมทางการคา้และการลงทนุ ระหวา่งอนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และไทย

ภาคเอกชนจะไดร้บัประโยชนผ์า่นการลดตน้ทุนในการท าธุรกรรมทางการเงนิ รวมท ัง้จะมทีางเลอืกในการใช้
เงนิสกุลในการช าระธุรกรรมการคา้หลากหลายมากขึน้ ช่วยลดการพึง่พาการใชเ้งนิสกุลหลกัในภาวะทีต่ลาด
การเงนิโลกมคีวามผนัผวน

อกีทัง้ยังจะชว่ยสนับสนุนใหม้ีการใชเ้งนิสกุลทอ้งถิน่ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมากขึน้ น าไปสู่การพัฒนาตลาด
การเงนิและการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิการเงนิในภมูภิาคทีแ่น่นแฟ้นยิง่ขึน้



การใหบ้รกิารธรุกรรมเงนิสกลุทอ้งถิน่ของธนาคารพาณิชยใ์นไทย
ธนาคารพาณชิยไ์ทยใหบ้รกิารธรุกรรมเงนิสกลุทอ้งถิน่ในหลายดา้น เชน่

โดยครอบคลมุเงนิสกลุทอ้งถิน่หลายสกุล 
เช่น เงินหยวน เงินริงกิต และเงินรูเปีย    
ซึง่รายละเอยีดและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร
อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะธนาคาร



ธนาคารทีส่ามารถใหบ้รกิารธุรกรรมเงนิรงิกติ และเงนิรเูปีย ตอ้งไดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นธนาคารตวัแทนใน
การใหบ้รกิารธรุกรรม (Appointed Cross Currency Dealer: ACCD) ซึง่ในปจัจบุนัประกอบดว้ย



ผลการส ารวจเกีย่วกบัการใชเ้งนิสกุลทอ้งถิน่ใน CLMV
(ของสถาบนัอจัฉรยิะเพือ่การคา้และการลงทนุ (AITI) จ านวน 600 ตวัอยา่ง เดอืนกรกฎาคม 2562)

จากผลการส ารวจผูป้ระกอบการทีท่ าการคา้และการลงทุนในกลุ่มประเทศกลุ่ม CLMV พบว่า 
ผูป้ระกอบการสว่นใหญเ่ห็นวา่ประเทศในกลุม่ CLMV เป็นโอกาสของนักธรุกจิไทยทีจ่ะเขา้ไปท าการคา้
และการ  แตม่ปัีญหาอปุสรรคทีนั่กธรุกจิไทยประสบไดแ้ก ่

1. เรือ่งระบบการเงนิ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการน าเงนิเขา้และออกจากประเทศเหลา่นี ้ทีม่ีการจ ากดั
วงเงนิและขัน้ตอนการน าเงนิออกคอ่นขา้งยาก

2. การอา้งอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการอา้งอิงกับเงินสกุล US ท าใหเ้กิดตน้ทุนในการ
แลกเปลีย่น

ท ัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งมขีอ้เสนอแนะคอื การผลกัดนัใหก้ารคา้ระหวา่งกลุม่ประเทศ CLMV ใชเ้งนิ
สกลุทอ้งถิน่ในการท าธรุกรรมระหวา่งกนัเพือ่ลดตน้ทนุทางการคา้


