บทความนี้กลั่นกรองเนื้อหาจากบทความ aBRIDGEd ฉบับเต็มเรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของผูส
้ ่งออกไทย: ข้อค้นพบในระดับจุลภาค” เผยแพร่ใน website ของ
สถาบั นวิ จั ย เศรษฐกิ จ ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ (https://www.pier.or.th/)
ในช่วงที่ผ่านมา ความผันผวนในตลาดการเงินโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการดาเนินนโยบาย
ทางการเงินของประเทศหลักทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป รวมถึงความเสี่ยงและความกังวลเรื่องสงครามทางการค้าที่ยังหา
ข้อยุติไม่ได้ ทาให้ค่าเงินยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องและอาจรุนแรงขึน
้ ในอนาคต ซึ่งภายใต้ความผันผวนดังกล่าวทาให้
ผู้ส่งออกและผู้นาเข้าไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX exposures) ที่มากขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการมี
ความต้องการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX hedging) อาทิ forward contract,
FX swap, FX options และ cross-currency swap (CCS) ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการจานวนไม่น้อยที่
ไม่ได้ท า FX hedging น าไปสู่ค าถามว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ค่ าเงิ น โดยผลการศึ กษาจากข้อมู ลระดับรายผู้ ประกอบการเพื่ อวิ เคราะห์พฤติ กรรมการป้ องกั นความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของผู้ส่งออก พบว่ามี 4 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทา FX hedging ของผู้ส่งออก ดังนี้
1.

ลักษณะของผู้ส่งออก:

• ผู้ส่งออกรายเล็ก (S) กว่าร้อยละ 69 ไม่ทา FX hedging (ตารางที่ 1) ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจากัดในการเข้าถึง
เครื่องมือในการทา FX hedging เนื่องจากจาเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ผู้ส่งออกรายใหญ่ (L) มีระดับการทา FX hedging ที่มากกว่าและสามารถ
ใช้ทางเลือกอื่นในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลายกว่า (รูปที่ 1) เช่น การใช้บัญชีเงินฝากสกุล
เงินตราต่างประเทศ (foreign currency deposit : FCD) และการรับจ่ายด้วยสกุลเงินบาท (THB invoicing) นอกจากนี้ ยัง
พบว่าผู้ส่งออกรายใหญ่มีความสม่าเสมอในการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินมากกว่าผู้ส่งออกรายเล็ก (รูปที่ 2)
• ผู้ส่งออกที่มีภาระทั้งการส่งออกและนาเข้า ซึ่งสามารถบริหารรายได้กับรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วย
การน ารายได้ ก ั บรายจ่ ายสกุ ลเดี ยวกั นและมี การส่ งมอบในเวลาใกล้ เคี ยงกั นมาหั กกลบลบหนี ้ (natural hedge) อาจไม่
จาเป็นต้องทา FX hedging ในระดับที่สูง
• ผู้ส่งออกที่เป็นบรรษัทข้ามชาติ (MNCs) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะทา FX hedging ในระดับที่สูง เนื่องจากมี
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี MNCs บางส่วนอาจไม่จาเป็นต้องทา FX hedging
จากการที่มี treasury centers (TC) หรือบริษัทแม่ในต่างประเทศทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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แทน รวมถึงมีการฝากเงิ นเข้าบั ญชี FCD ซึ่งเป็นอีกช่ องทางหนึ ่งที ่ MNCs จ านวนมากนิ ยมใช้ เพื่ อทดแทนการท า FX
hedging
ตารางที่ 1: สัดส่วนจานวนผู้ส่งออกแบ่งตามระดับการทา FX hedging ปี 2017

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

รูปที่ 1: โครงสร้างการชาระเงินค่าสินค้าออก จาแนกตามองค์ประกอบของเงิน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

รูปที่ 2: สัดส่วนจานวนผู้ส่งออกแบ่งตามความสม่าเสมอในการทา FX hedging ปี 2017

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงเครื่องมือ FX hedging และต้นทุน:
อุปสรรคที่สาคัญของผู้ส่งออกขนาดเล็กคือการที่ผู้ส่งออกจ าเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์จึงจะ
สามารถเข้าถึ งเครื่ องมื อในการท า FX hedging เช่น การท า forward contract ได้ ซึ่งขั้นตอนในการพิ จารณาวงเงิ น
สินเชื่อจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึง default risk และผู้ส่งออกรายเล็กส่วนใหญ่จะถูกประเมินความ
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เสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการที่ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียม (forward point) ที่แพง
ขึ้นตามระดับความเสี่ยง สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ธุรกรรม forward ที่มีมูลค่าสัญญาไม่สูงนักที่ ส่วนใหญ่เป็น
ธุรกรรมของผู้ส่งออกรายเล็กที่จะต้องเผชิญกับต้นทุนหรือ forward point ที่แพงกว่าเมื่อเทียบกับธุรกรรมขนาดใหญ่
ของผู้ส่งออกรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกรายใหญ่ก็อาจเผชิญกับข้อจากัดในการทา FX hedging ได้เช่นกัน หากมี
การใช้วงเงินในการทา FX hedging ใกล้เต็มจานวนวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์
3. ควำมอ่อนไหวต่อควำมผันผวนของค่ำเงิน:
แนวโน้มค่าเงินเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทา FX hedging ของผู้ส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออก
รายเล็กที่ปกติไม่ค่อยทา FX hedging แต่ในช่วงที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าจะเร่งทาเพราะตื่นตระหนก (panic hedging)
และหยุดทาในช่วงที่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า (speculation) ขณะที่ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่มีการทา FX hedging ในระดับสูง
และสม่าเสมอจะไม่ค่อยอ่อนไหวต่อความผันผวนของค่าเงิน
4. ประสบกำรณ์:
ผู ้ ส ่ งออกที ่ ม ี ความคุ ้ นเคยในการท า FX hedging มี แนวโน้ มที ่ จะท า FX hedging ในระดั บที ่ ส ู ง นอกจากนี ้
ประสบการณ์การ “ขาดทุนก าไร” จากการท า FX hedging (ก าไรที่เสียไปจากเงินบาทที่อ่อนค่าเกินกว่า forward rate )
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ส่งออกตัดสินใจลดการทา FX hedging

ในภาพรวม แม้ว่าความต้องการในการทา FX hedging เพื่อการค้าของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ส่งออกรายใหญ่
มี แนวโน้ มเติ บโตขึ ้ นอย่ างต่ อเนื ่ อง เช่ นเดี ยวกั บการเติ บโตในการใช้ ทางเลื อกอื ่ นในการบริ หารความเสี ่ ยงจากอั ตรา
แลกเปลี่ยน เช่น การใช้บัญชี FCD และการใช้ THB invoicing แต่จากผลการศึกษาบ่งชี้ว่ายังมีผู้ส่งออกบางส่วนโดยเฉพาะ
ผู้ส่งออกรายเล็กที่ยังไม่ค่อยทา FX hedging ซึ่งเป็นการเปิดรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และทาให้รายได้ทางธุรกิจ
ถูกกระทบโดยตรงจากความผั นผวนของค่ าเงิ น ทั้งนี้ กำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรรำยเล็กสำมำรถเข้ำถึงวงเงิน
สินเชื่อเพื่อใช้ในกำรทำ FX hedging และเครื่องมือที่มีควำมยืดหยุ่น เช่น options contract ควบคู่กับกำรส่งเสริม
ควำมรู ้ และทั กษะในกำรป้ องกั นควำมเสี ่ ยงจำกอั ตรำแลกเปลี ่ ยนอย่ ำงถู กวิ ธี และมี วิ นั ย ก็ น ่ ำจะเป็ นตั วช่ วยให้
ข้อจำกัดและอุปสรรคของผู้ประกอบกำรลดลงได้เป็นอย่ำงดี
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
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