เครื องมือในการจัดการกับอัตราแลกเปลียน
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ผู้อาํ นวยการฝ่ ายรั บประกันการส่ งออก
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
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ท่านผู้อ่านทราบหรื อไม่ว่า ค่าเงินบาทในวันที 8 ของเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี 3แตกต่างจากค่าเงินบาทในวันที 8
เดือนมกราคมทีผ่านมาเท่าไร ผมขออนุญาตตอบคําถามนี 3โดยการสมมติวา่ ตัวผมเองทําธุรกิจส่งออกเล็
ออก กๆ ประเภทซื 3อ
มาขายไป (Trading Company) ทําหน้ าทีจดั หาสินค้ าทีผ้ ูซื 3อต้ องการและส่งออกสินค้ านันให้
3 แก่ผ้ ูซื 3อต่างประเทศเพื
งปร
อ
จะได้ กําไรจากส่วนต่างนิดหน่อย เมือวันที 8 มกราคม ผมส่ส่งออกสินค้ าและทําใบเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) เป็ นเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ โดยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงเรื องอัตราแลกเปลียนจากอัตราซื 3อถัวเฉลียของธนาคารพาณิชย์ ทําไมต้ องใช้ อตั รา
ซื 3อ เพราะเมือผมได้ รับเงินโอนจากต่างประเทศ
งประเทศ ผมต้ องขายเงินดอลลาร์ สหรัฐให้ แก่ธนาคาร ธนาคารจึงใช้ อตั ราซื 3อเป็ น
ตัวคูณในการแลกเป็ นเงินบาทให้ แก่ผม อัตราซื 3อถัวเฉลียในวันนันเท่
3 ากับ 30.29 บาทต่อดอลลาร์
อดอลลาร์ สหรัฐ เมือผมได้ รับ
เงินโอนชําระค่าสินค้ าจากผู้ซื 3อต่างประเทศในวันที 8 กุมภาพันธ์ ธนาคารได้ แจ้ งผมว่าอัตราแลกเปลียนทีธนาคารจะ
เปลียนเป็ นเงินบาทให้ ผมในวันนันเท่
3 ากับ 29.66 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ท่านผู้อ่านครั
ครับ เพียงแค่เดือนเดียวผมได้ เงิน
บาทน้ อยกว่าทีคาดว่าจะได้ รับถึงร้ อยละ 2.08 และหากมีคําถามต่อไปว่า การส่งออกของผม
ผมในเดือนนี 3 ผมจะได้ รับเงิน
โอนในเดือนมีนาคม ผมจะได้ เงินบาทจํานวนเท่
นวนเท่าไร จะได้ เท่ากับทีคาดไว้ หรื อน้ อยกว่าหรื อมากกว่า คําตอบนี 3คงไม่มี
ใครตอบได้ ลว่ งหน้ า หากไม่มีการบริ
บริ หารความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ดังที ผมเคยเล่าในฉบับทีแล้ วว่า ปั จจุบันมีเครื องมือในการบริ หารความเสียงจากอั
จากอัตราแลกเปลียนหลาย
ประเภท การเลือกใช้ เครื
เครื องมือประเภทใดขึ
ประเภทใด 3นอยู่กบลั
บั ลักษณะการทําธุรกิจของผู้ประกอบการ หากมีทงการส่
ั3
งออกและ
นําเข้ าก็มีทางเลือกในการจัดการความเสียงอัตราแลกเปลียนมากกว่าธุรกิจส่งออกอย่างเดียว แต่ธุรกิจทีผลิตสินค้ า
เพือส่งออกเองก็สามารถใช้ เป็ นโอกาสในการซื 3อเครื องจักรเพือการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิ
ภาพการผลิตได้ วันนี 3 ผมจะขอ
เล่าถึงเครื องมือทีจะช่วยป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีได้ รับความนิยมและใช้
และใช้ กนั มานาน ง่าย และไม่มี
ค่าใช้ จ่าย เพียงแต่ต้องพอใจในอัตราแลกเปลียนทีจะได้ รับในอนาคตและยอมรับว่าจะไม่
าจะไม่ได้ ล้ นุ กําไรหรื อขาดทุนจาก
เงินตราต่างประเทศทีจะได้ รับในอนาคต ปล่อยให้ ผ้ เู ชียวชาญเช่นธนาคารเป็ นผู้จดั การบริ หารอัตราแลกเปลียนให้ แทน
เครื องมือนี 3 คือ การทําสัญญาซือ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า (Forward Contract)
สัญญาซื 3อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าจะทํากันระหว่างธนาคารกับผู้ซื 3อทีมีรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายทีเป็ น
สกุล เงิ น ตราต่างประเทศ โดยการตกลงซื อ3 ขายเงิ นตราต่างประเทศสกุลหนึงในจํ านวนที แน่ นอนในวันนี ส3 ําหรั บ
ช่วงเวลาหนึง ๆ แต่ผ้ ซู ื 3อจะส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้ แก่ธนาคารในอนาคต
นาคาร
ซึง อาจจะมีการส่งมอบหลายครัง3 ภายใน
ช่วงเวลาทีตกลงกันก็ได้ ดังนัน3 หากผู้ประกอบการได้
ระกอบ ได้ รับคําสัง ซื 3อจากต่างประเทศก็ควรรี บคํานวณต้
นว นทุนทีเป็ นเงินบาท
และติดต่อธนาคารเพือสอบถามแนวโน้
แนวโน้ มอัตราแลกเปลียน รวมทังขอทราบอั
ง3 ขอทราบอัตราแลกเปลียนทีธนาคารเปิ ดให้ จองใน
ขณะนัน3 หากผู้ประกอบการพอใจและยอมรั
ระกอบการพอใจและ บอัตราแลกเปลียนทีธนาคารเปิ ดให้ จองได้ ก็แจ้ งธนาคารให้ ดําเนินการทํา
Forward Contract สําหรับธุรกรรมนันๆ
3 ทังนี
3 3 ผู้ประกอบการสามารถทยอยทํา Forward Contract หลายๆ ครัง3 โดยไม่
ต้ องทําเต็มจํานวนได้ เมือผู้ประกอบการมี Forward Contract อยู่ในมื
ในมือก็ไม่ต้องกังวลว่าจะได้ เงินบาทเป็ นจํานวน
เท่าใดในอนาคต และทราบรายได้ ทีแน่นอนตังแต่
3 วนั ทีทํา Forward Contract

ผมขอกลับไปทีตวั อย่างข้ างต้ น หากผมตัดสินใจทํา Forward Contract ไว้ ทีอตั ราแลกเปลียนล่วงหน้ าเท่ากับ
30.00 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ เพราะผมเชือว่าการทีเงินทุนไหลเข้ าประเทศไทยเป็ นจํานวนมากและเข้ ามาอย่างต่อเนือง
จะทําให้ ค่าเงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าขึน3 เรื อยๆ และอัตราแลกเปลียนล่วงหน้ าทีธนาคารเสนอให้ นนั 3 ผมยังมีกําไรใน
การค้ าครั ง3 นัน3 และสามารถนอนหลับได้ โดยไม่ต้องกังวลกับความเสียง ผมจึงยอมรั บและจัดการกับความเสียงนัน3
ผลลัพธ์คือ ผมได้ เงินบาทน้ อยลงแค่ร้อยละ 0.95 และผมทราบรายได้ เงินบาททีแน่นอนตังแต่
3 วนั ทีขายสินค้ า ซึง ดีกว่า
รอให้ ถงึ วันทีได้ รับเงินจริ งและแลกเงินในวันนัน3 พร้ อมกับความเจ็บใจกับตัวเองว่า “แค่เดือนเดียว ได้ เงินน้ อยกว่าทีคาด
ว่าจะได้ รับถึงร้ อยละ 2.08”
แต่ Forward Contract ก็มีข้อควรระวัง เพราะสัญญาดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลาในการใช้ หากทําการจองไว้
แล้ วแต่ไม่สามารถใช้ ได้ หมด ผู้ประกอบการอาจถูกธนาคารปรับหรื อจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ธนาคาร ดังนัน3 ผู้ประกอบการ
จึงควรประมาณเงิ นตราต่างประเทศที จะได้ รับหรื อจ่ ายออกไปให้ ใกล้ เคียงกับความต้ องการใช้ ก่อนทํ า Forward
Contract และควรสอบถามข้ อมูลค่าปรับหรื อค่าชดเชย รวมทังเงื
3 อนไขต่างๆ ให้ ชดั เจน นอกจาก Forward Contract
แล้ ว ยังมีเครื องมือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนต่างๆ อีกหลายอย่างให้ เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของ
ธุรกิจ ท่านผู้อ่านสามารถหาข้ อมูลเพิมเติมได้ ทงจากธนาคารที
ั3
ท่านใช้ อยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือการ
ส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย และ TFEX
ในการประกอบธุรกิจต้ องมีความเสียงเป็ นองค์ประกอบเสมอ แต่จะเผชิญความเสียงประเภทใด มากน้ อย
เพียงไหน ขึน3 อยู่กับประเภทของธุรกิจนัน3 แต่ผมอยากให้ ท่านผู้อ่านคิดเสมอว่าความเสียงต่างๆ เป็ นเรื องทีจดั การได้
และเมือจัดการได้ อย่างเหมาะสม ความเสียงนันก็
3 เป็ นเสมือนงานปกติประจําวันของเรา

