
 
 

 

   
 

 

 
 

 

  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศ “เกณฑ์ใหม่” ส าหรับการควบคมุการเปลี่ยนเงิน ซึง่ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย มองวา่ เนือ้หาโดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัดแูล
ของธปท. เพ่ือให้เท่าทันสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงิน และเพ่ิมความสะดวกให้กับการโอน
เงินและการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยแนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินล่าสดุ จะ
แบ่งออกเป็น 4 เร่ืองหลกั ได้แก่  
 

 เกณฑ์ใหม่ เกณฑ์เดิม 

1. การลดขัน้ตอนและเอกสาร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลด
ต้นทนุในการประกอบธุรกิจ 

(+) ลดเอกสารประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศ  
(+) เปิดทางเลือกให้สามารถยื่นเอกสารเป็น electronics หรือ 
email ได้ 

 การโอนเงินออกนอกประเทศวงเงินตัง้แต ่50,000 ดอลลาร์ฯ 
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ธปท. ก าหนด และลกูค้าจะต้อง
ยื่นเอกสารเป็น Hard Copy กบั ธนาคารพาณิชย์  

2. การเพิ่มความคล่องตัว
ใ ห้ กับภาค เอกชนในกา ร
บริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  

(+) อนุญาตให้ยกเลิกสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนได้ทกุกรณี  
(+) อนญุาตให้บริษัทในเครือเดียวกนั สามารถท าธุรกรรมเพื่อ
ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนแทนกนัได้ 
(+) อนญุาตให้ pilot company สามารถท าธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศและโอนเงินออกนอกประเทศกับธพ.ได้ โดยไม่
ต้องแสดงเอกสารประกอบ  

 กรณีค่าสินค้า/บริการ เงินลงทุนโดยตรง เงินกู้  และเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์ตปท. ท าได้เสรี แต่กรณีลงทนุในอสงัหาริมทรัพยตปท. 
ยกเลิกได้เฉพาะ วงเงินต ่าวา่ 20,000 ดอลลาร์ฯ 
 การท าแทนบริษัทในเครือเดียวกนั จะต้องยื่นขออนญุาตเป็นราย
กรณี 
  ต้องยื่นเอกสารหลกัฐานกบัธพ.  
 

3. การเพิ่มทางเลือกซือ้ขาย
โอนเงินรายยอ่ย และหนนุการ
เช่ือมโยงการค้า-การลงทนุกับ
ภมิูภาค 

(+) MT สามารถให้บริการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อช าระ
ค่าสินค้า / เพิ่มวงเงินต่อรายลูกค้า/วัน และมีการผ่อนคลาย
คณุสมบตัิผู้ยื่นขออนญุาต MT 
(+) MC ซือ้ขายธนบตัรเงินตราต่างประเทศกับธพ. หรือ MC 
ในตา่งประเทศได้  
(+) ธพ. ปล่อยสินเชื่อสกุลบาทให้ NR เพื่อการลงทนุในไทย 
หรือเป็นโครงการใน GMS ที่เป็นประโยชน์ตอ่ไทย 

 MT ให้บริการโอนเงินออกนอกประเทศ เฉพาะการช าระคา่เลีย้งดู
ครอบครัว การทอ่งเที่ยว การศกึษา คา่บริการรายยอ่ย และท าได้
ในวงเงินไมเ่กิน 200,000 บาท/รายลกูค้า/วนั 
 MC สามารถซือ้ขายธนบตัรเงินตราตา่งประเทศกบัเฉพาะธพ. 
หรือ MC ในประเทศ  
 ธพ. ปลอ่ยกู้  direct loan สกลุบาทแก่ NR ต้องยื่นขออนญุาตเป็น
รายกรณี 

4. เพิ่มทางเลือกให้รายย่อย
ในการลงทุน และเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการรายใหม ่เพื่อ
เพ่ิมการแข่งขนั  

(+) บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตัง้แต่ 50 ล้าน
บาท สามารถลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ต้อง
ผ่านตวัแทนการลงทนุในประเทศ  
(+) ให้ FX license แก่บริษัทหลกัทรัพย์  
(+) ผู้ ประกอบธุรกิจซือ้ขายสัญญาล่วงหน้าในตลาด TFEX 
สามารถยื่นขอใบอนญุาตเป็น broker currency futures ได้ 

 บุคคลรายย่อยสินทรัพย์ทางการเงินต ่ากว่า 100 ล้านบาท ต้อง
ลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ผ่านตวัแทน  
 
 การซือ้-ขาย FX เพ่ือการลงทนุในหลกัทรัพย์ต้องท ากบัธพ. เทา่นัน้ 
 ไมส่ามารถยื่นขอใบอนญุาตเป็น broker currency futures ได้ 
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 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองวา่ แนวทางผ่อนคลายตามเกณฑ์ใหมข่องธปท. ดงักลา่วข้างต้น มีประเดน็ส าคญัอยู่ท่ี
การเสริมบทบาทของผู้ เล่นหน้าใหม่ ทัง้ Money Transfer Agent และ Money Changer เข้ามาท าการแข่งขนั
ให้บริการทางการเงิน ทัง้เพ่ือช าระค่าสินค้าและบริการ การโอนเงินระหว่างประเทศ กบัประชาชนรายย่อยและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึง่ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสธุรกรรมการค้าการลงทุนตามชายแดน และ
ข้ามพรมแดน มากขึน้ ขณะท่ี การอนุญาตให้บริษัทหลกัทรัพย์สามารถท าการซือ้-ขายเงินต่างประเทศได้เอง ก็
น่าจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในการให้บริการลกูค้าท่ีเป็นผู้ลงทนุไทยและลกูค้าตา่งประเทศได้มากขึน้  

 การปรับเกณฑ์การแลกเปล่ียนเงินล่าสุดของธปท. น่าจะมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับ
ภาคธุรกจิไทย อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่า แรงกดดันของเงินดอลลาร์ฯ อย่างต่อเน่ืองในช่วงที่ผ่าน
มา (โดยเฉพาะจากเร่ืองความไมแ่น่นอนในจงัหวะการขึน้ดอกเบีย้ของเฟดในช่วงคร่ึงปีหลงั) ยังคงหนุนให้เงิน
บาทท าสถติแิขง็ค่าสุดในรอบ 23 เดือนที่ระดับ 33.95 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึง่แม้ว่า ทิศทางการแข็งค่าของ
เงินบาทจะเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค แต่ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ต่อผู้ประกอบการแต่ละรายในแต่ละอตุสาหกรรมอาจจะมีภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ที่มี Exposure ในเงินตราต่างประเทศ ยังมีความจ าเป็นต้องพิจารณาเคร่ืองมือป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อรายได้หลังจากการแลกกลับมาเป็นสกุล
เงนิบาทด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


