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บทสรุปผู้บริหาร
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของรัฐโดยการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐในรู ปแบบที่เหมาะสม และทาการเสนอแนะเชิงนโยบาย
สาหรับพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ (ไม่ใช้เงินจากเงินทุนสารองระหว่างประเทศ)
โดยทาการระบุแหล่งที่มาของเงินสาหรับจัดตั้งกองทุนอย่างชัดเจน แนวทางการลงทุนในต่างประเทศ
พร้อมตัวอย่างตราสารสาหรับการลงทุน พร้อมข้อกาหนดเรื่ องความเสี่ ยง ทาการประเมินมูลค่าเพิ่ม
สาหรับรัฐจากการพัฒนากองทุน รวมทั้งทาการวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยและข้อจากัดต่าง ๆ ของกองทุน
รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
จากการศึกษาพบว่า กองทุนขนาดใหญ่ภาครัฐของไทย คือ กองทุนประกันสังคม และกองทุน
บาเหน็จบานาญราชการทาการการลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศได้สร้างประโยชน์ท้ งั ในรู ป
ผลตอบแทนในรู ปเงินบาทที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยด้านการกระจายความเสี่ ยงให้กบั กองทุนทั้งสอง โดยหากมี
การลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศ จะมีการปิ ดความเสี่ ยงค่าเงินทั้งจานวนเงินลงทุนหรื อในสัดส่ วนที่สูง
นอกจากนี้ พบว่าแหล่งทรัพย์สินของรัฐที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
คือ เงินฝากในสถาบันการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และทุนหมุนเวียน โดยที่ทุนหมุนเวียน1 มีมากกว่า 100 ทุนหมุนเวียน และส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นนิ ติบุคคล
มีมากกว่า 7,800 แห่ง ส่ วนใหญ่บุคลากรไม่มีความชานาญในการบริ หารเงิน การปรับเปลี่ยนการบริ หารเงิน
โดยแบ่งเงินบางส่ วนนาไปบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาทิ ส่ วนที่เป็ นเงินในรู ปเงินฝากธนาคารที่มี
ผลตอบแทนไม่สูง จะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐอีกมาก
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และทุนหมุนเวียนดังกล่าว
มีเงินฝากสถาบันการเงิน (ไม่รวมเงินฝากกระแสรายวัน) มากกว่า 1 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555
ซึ่ งหากสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ร้อยละ 1 หมายถึง การเพิ่มรายได้ให้รัฐปี ละ 1 หมื่นล้านบาท
นอกจากจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว ยังเป็ นโอกาสสร้างประโยชน์ต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจไทยด้วย
การเพิม่ ความยืดหยุน่ ในการบริ หารเงิน ให้สามารถลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับ Investment Grade สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้นได้ร้อยละ 1.3 – 2.6

1

มี 110 ทุนหมุนเวียนที่อยูใ่ นการกากับดูแลของกระทรวงการคลัง อาทิ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม กองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน และเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรี ยญกษาปณ์
และการทาของ
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ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการลงทุน ตามตารางเปรี ยบเทียบผลตอบแทนจากการบริ หารเงินและการฝาก
ธนาคารพาณิ ชย์ในไทย
จากการพัฒนาแบบจาลองเศรษฐมิติขนาดกลาง โดยประยุกต์และปรับปรุ งแบบจาลองเศรษฐกิจ
การคลัง พ.ศ. 2549 และแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุน เวทางค์และคณะ (2552)2 ระบบแบบจาลอง
เศรษฐมิติการเคลื่อนย้ายเงินทุนถูกพัฒนาขึ้นประเมินผลกระทบของการไหลออกของเงินลงทุน พบว่า
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในต่างประเทศ 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในรู ปตราสารทุนและตราสารหนี้
กระทบต่อค่าเงิน และส่ งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มร้อยละ 0.1 และ 0.2 ตามลาดับ3
จากการวิเคราะห์โอกาส ความเสี่ ยง จุดแข็งและข้อจากัดของการพัฒนากองทุนของรัฐ
เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ได้ประเมินโอกาสและความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
ว่าการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนนอกจากเกิดประโยชน์กบั กองทุนเองแล้ว ยังเป็ นโอกาสสร้าง
ประโยชน์กบั เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ช่วยลดความไม่สมดุลของทรัพย์สินและหนี้สินต่างประเทศ
ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และลดแรงกดดันต่อราคาทรัพย์สินของไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ จากัดใน
การลงทุนในต่างประเทศ จากการไม่มีนโยบายภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศสาหรับภาครัฐ ข้อจากัด
ด้านกฎระเบียบ การขาดความรู้และประสบการณ์สาหรับบางกองทุนภาครัฐ สาธารณชนมีทศั นคติไม่ดี
กับการลงทุนในต่างประเทศ และข้อจากัดในการบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนขนาดใหญ่น้ นั ได้วเิ คราะห์สภาพคล่อง
ของทรัพย์สินต่างประเทศของไทย ซึ่ งสามารถประเมินจากปริ มาณเงินทุนสารอง และประมาณการความ
ต้องการเงินทุนจากต่างประเทศ จากการวิเคราะห์พบว่า เงินทุนสารองของไทยสู งมากเป็ นอันดับ 13
ของโลก หากคิดสัดส่ วนเงินทุนสารองต่อ GDP เงินทุนสารองของไทยสู งมากเป็ นอันดับ 7 ของโลก
โดยสู งกว่าจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี
2

เวทางค์ พ่วงทรัพย์ พงศ์นคร โภชากรณ์ สุ ธี เหลืองอร่ ามกุล นงนุช ตันติสนั ติวงศ์ (2549) “โครงการพัฒนาระบบประมาณ
การเศรษฐกิจการคลัง 2549” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และเวทางค์และคณะ (2552) “โลกาภิวตั น์ดา้ นเงินทุนและตลาด
ทุนไทย” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สาหรับรายละเอียดของแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุนอยูใ่ น ส่วน 4.2 สาหรับ
ผลกระทบ เป็ นการวิเคราะห์เฉพาะผลกระทบจากการไหลออกของเงินทุน ไม่ได้รวมผลกระทบจากการส่งเงินและกาไร
กลับเข้าประเทศ และวิเคราะห์เฉพาะการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
3
Equity Investment และ Debt Investment หรื อ Loans ให้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแตกต่างกัน ถึงแม้วา่ เงินทุนไหล
ออกจากตลาด SET หรื อ ตลาดตราสารหนี้จะลดปริ มาณเงินในระบบเช่นกัน แต่เงินที่ไหลออกจาก SET จะกระทบราคา
SET Index ลดความมัง่ คัง่ ของประเทศ ในขณะที่เงินไหลออกจากตราสารหนี้จะกระทบอัตราดอกเบี้ย และเพื่อความ
สะดวกในการเปรี ยบเทียบจึงแปลงผลที่ได้จากแบบจาลองเป็ นหน่วยพันล้านเหรี ยญสหรัฐของเงินทุน และ % Change ของ
เศรษฐกิจ สาหรับตัวเลขที่ใช้ทา Simulation ในการศึกษานี้คือ 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ 9 หมื่นล้านบาท (ที่อตั รา
แลกเปลี่ยน 30 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ) สาหรับการใช้แบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2549
พบว่าผลกระทบของเงินทุน การเพิ่มขึ้น 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐของ Foreign Capital Inflows กระทบ RGDP 0.15
อย่างไรก็ตามแบบจาลอง พ.ศ. 2549 ไม่ได้ถูกออกแบบให้ประเมินผลกระทบของ Capitalflows
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นอกจากนี้ เงินทุนสารองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศ
ลดลงมาก ตลอดจนความเสี่ ยงในภาคเอกชนลดลงมากเช่นกัน การส่ งออกเงินลงทุน 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
คิดเป็ นร้อยละ 1.6 ของเงินทุนสารองกระทบหรื อสร้างความเสี่ ยงต่อสภาพคล่องของเงินทุนสารองไทย
ในระดับต่าไม่มีนยั สาคัญ
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนเงินฝากธนาคาร เป็ นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาใกล้เคียง
กับระยะเวลาที่ฝากเงิน ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหน่วยงานของรัฐที่นาเงินมาร่ วมลงทุน
สาหรับการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยกรอบแนวคิดการจัดทาข้อเสนอแนะมาจาก
ตัวอย่างประสบการณ์ของกองทุนขนาดใหญ่ในต่างประเทศและของภาครัฐของไทย การวิเคราะห์เรื่ อง
โอกาสและความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศ ข้อจากัดต่าง ๆ ของการลงทุนในต่างประเทศ
ของกองทุนไทย การประเมินความต้องการในการลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่ให้ความสาคัญ
กับความมัน่ คงของการลงทุน รวมทั้งข้อเท็จริ งที่วา่ มีการลงทุนต่างประเทศใน Fixed Income ที่ Investment
Grade ปิ ดความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน ให้ผลตอบแทนที่ไม่ต่ากว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย
สาหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐที่สาคัญสรุ ปได้
ดังนี้
1. ทีม่ าของเงินทุน
1.1 หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นทุนหมุนเวียนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยหลักการคือเปลี่ยนจากเงินฝากธนาคาร นามาลงทุนให้ยดื หยุน่ ขึ้น
โดยเน้นลงทุนใน Fixed Income ในต่างประเทศที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงิน
1.2 หน่วยงานภาครัฐ สามารถเลือกรู ปแบบการลงทุน ทั้งการฝากเงิน (เช่นเดียวกับการฝาก
ธนาคาร แต่ให้ฝากในช่องทางเงินฝากพิเศษ ผูฝ้ ากไม่ตอ้ งทาการแก้กฎระเบียบ นโยบายการลงทุน และ
วิธีการบริ หารเงินให้ผลตอบแทนสู งกว่าเงินฝากธนาคารทัว่ ไป แต่ผลตอบแทนต่ากว่าการซื้ อหน่วยลงทุน)
และการซื้ อหน่วยลงทุน (กรณี ที่หน่วยงาน มีนโยบาย กฎระเบียบเอื้ออานวย สามารถเลือกซื้ อหน่วยลงทุน
ที่ให้ผลตอบแทนสู ง) อย่างไรก็ตาม ได้มีการวิเคราะห์วา่ หน่วยงานส่ วนใหญ่ไม่มีนโยบายและกฎระเบียบ
ที่เอื้ออานวยต่อการซื้ อหน่วยลงทุน คาดว่าช่วงแรกของการจัดตั้งกองทุนจะต้องใช้ช่องการเงินฝากพิเศษ
ของธนาคารของรัฐ
1.3 ช่วง 4 ปี แรกของการจัดตั้งกองทุนจะต้องใช้ช่องการเงินฝากพิเศษของธนาคารของรัฐก่อน
พิจารณาใช้วธิ ี การออกขายหน่วยลงทุน
2. นโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ ยง
2.1 มีการลงทุนที่ยดื หยุน่ ลงทุนได้ท้ งั ในและต่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายสร้างผลตอบแทน
การลงทุนให้สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล โดยลงทุนในรู ปเงินฝากหรื อตราสารหนี้ ระดับ Investment Grade
เน้นลงทุนใน Fixed Income ในต่างประเทศ ที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงิน
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2.2 การลงทุนในต่างประเทศช่วง 1-4 ปี แรก ควรลงทุนในลักษณะที่มนั่ คงสู งในลักษณะ Fixed
Return ที่ Investment Grade ปิ ดความเสี่ ยงค่าเงินบาท จากนั้น พิจารณาสนับสนุนการลงทุนในตราสาร
ที่มนั่ คงมีสินทรัพย์ค้ าประกัน มีผลตอบแทนสู งขึ้น อาทิ กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะที่กาหนดวิธีการคืนเงินต้นหรื อประเมินมูลค่าเงินต้นได้อย่างชัดเจน
3. ขนาดของกองทุน
ขึ้นกับระยะเวลาในระยะ 1-2 ปี แรก อาจพิจารณาให้มีขนาด 3-4 หมื่นล้านบาท จากนั้น
ในปี ที่ 3 – 4 มีขนาด 9 หมื่นล้านบาท เพื่อให้มีขนาดที่ไม่เล็กเกินไป
4. ระยะเวลาการลงทุน
มีการลงทุนหลายประเภท มีระยะเวลาต่างกันทั้ง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี และระยะอื่นที่ยาวขึ้น
5. รู ปแบบของกองทุนและการกากับดูแล
5.1 กองทุนส่ วนบุคคลภายใต้กฎหมายของสานักงาน ก.ล.ต.
5.2 การกากับดูแล มีการตั้งคณะกรรมการลงทุน หรื อตั้งที่ปรึ กษาการลงทุนมาให้ความเห็น
กลัน่ กรอง รวมการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน เพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้บริ หารการลงทุนให้เหมาะสม ซึ่ งการบริ หารการลงทุนต่างประเทศอาจจะมี
ความซับซ้อน ขณะเดียวกันการบริ หารต้องมีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้จากภายนอก
5.3 มีหลายกองทุนย่อย แบ่งตามระยะเวลาการลงทุน เพื่อความคล่องตัว อาทิ 6 เดือน 9 เดือน
12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน โดยทยอยออกกองทุนทั้งปี กองทุนย่อยกองทุนละ 10,000 – 20,0000
ล้านบาท
6. การบริหารจัดการ
6.1 ให้ผบู ้ ริ หารมืออาชีพดาเนินการ ซึ่ งอาจเป็ นคนไทย เช่น กรณี กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง
ที่ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จากัด (มหาชน) ร่ วมบริ หารหรื อต่างชาติที่มีความน่าเชื่อถือและเสนอแนวทางการบริ หารที่สร้างสรรค์
สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระดับความเสี่ ยงที่เท่ากัน
7. การแก้กฎระเบียบ กฎหมาย
7.1 โดยที่ระยะเวลา 4 ปี แรก ได้เสนอให้ใช้ช่องทางการรับเงินลงทุนผ่านสถาบันการเงินของรัฐ
ซึ่ งต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินของรัฐ จากต้นทุนการบริ หารจัดการ และการกันสารอง
สาหรับนาเงินไปลงทุนที่รับมาจากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่ร่วมลงทุน จึงควรพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข
การนับสิ นทรัพย์เสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากเป็ นเงินในลักษณะที่ส่งต่อ (Pass-Through) ให้กองทุนเพื่อ
การลงทุนของรัฐดาเนินการต่อและรับผิดชอบ
7.2 ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปี แรก ที่เน้นการระดมเงินจากหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางของธนาคาร
จึงไม่มีความจาเป็ นในการแก้ไขกฎหมายหรื อกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปอาจพิจารณาให้
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หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐปรับปรุ งกฎระเบียบของตนเอง4 เพื่อให้สามารถลงทุนในรู ปแบบหน่วยลงทุน
ที่กองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐออกขาย
โดยสรุ ป การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐสร้างโอกาสที่สาคัญดังนี้
1) เป็ นกลไกใหม่ในการบริ หารเงินทุนระหว่างประเทศภาครัฐ ที่กาหนดขนาดกองทุนได้ เลือกเวลา
ลงทุนได้ และเลือกขอบเขตการดาเนินงานได้ง่าย
2) ช่วยลดแรงกดดันจากเงินทุนไหลเข้า ลดความเสี่ ยงต่อโครงสร้างทรัพย์สินและหนี้ สิน
ต่างประเทศของไทย และช่วยเงินบาทอ่อนค่าระดับหนึ่ง
3) เพิ่มประสบการณ์ของภาครัฐในการบริ หารกองทุนขนาดใหญ่สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ
4) เพิม่ ความสะดวกและช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ สาหรับหน่วยงานของรัฐ และกองทุน
ของรัฐที่ไม่มีทรัพยากร บุคลากร และประสบการณ์ในการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น(หักค่าใช้จ่ายทุกประเภท) ของการลงทุน 90,000 ล้านบาท
คิดเป็ น 1,170 ล้านบาท (ค่าบริ หารจัดการร้อยละ 0.2) สาหรับการลงทุนทุก 1 ปี หรื อ 4,680 ล้านบาท
ต่อ 4 ปี
5) เสริ มสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนอันดีเรื่ องการลงทุนในต่างประเทศ
สาหรับความเสี่ ยงในการพัฒนากองทุนที่สาคัญคือ
1) หากเกิดปั ญหาจากการลงทุนในต่างประเทศ อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของรัฐบาล
และผูก้ าหนดนโยบาย
2) ขาดแรงจูงใจในการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ประโยชน์ในรู ปผลตอบแทนไม่มาก
ในขณะที่มีความเสี่ ยงจากการดาเนินงานในเรื่ องที่ไม่เคยทามาก่อน
3) ทัศนคติในทางลบที่มองว่านโยบายนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กบั ผูบ้ ริ หารกองทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยนาเงินมาจากงบประมาณ หรื อเงินของภาครัฐ
4) ผลกระทบต่อค่าเงินและ Currency SWAP เนื่ องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ และมุ่งหวังให้เกิด
ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนและค่าเงิน จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งประสานงานกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจากการส่ งออกเงินทุน ทั้งประเด็นเรื่ อง
ระยะเวลาส่ งออกเงินทุน การป้ องกันความเสี่ ยงค่าเงินที่กระทบค่าเงิน และตลาด Currency SWAP
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มีกฎระเบียบแตกต่างของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีกฎหมายจัดตั้งที่
หลากหลายแตกต่างกันไป มีกฎระเบียบกากับดูแลที่หลากหลายแตกต่างกันไปเช่นกัน
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EXECUTIVE SUMMARY
The purpose of this study is to examine ways to increase the value of public assets through an establishment
of a public foreign investment fund. This study proposes a policy framework for developing the public
foreign investment fund (without requiring investment capital from foreign reserves) by clearly specifying
the sources of capital for the fund, outlining possible financial securities for investment within risk tolerance
level and assessing the value-added from the development of the public fund. The study also analyzes its
pros and cons as well as limitations and its impact on the overall economy.
The study found that large investment funds under the Thai Government, namely, Social Security Fund and
Government Pension Fund, had been benefited from undertaking foreign investment in the form of debt
securities. The two funds had received benefits from the investment in terms of higher returns in Baht as
well as better diversification in their investment. In the case of foreign bond investment, these funds had
hedged foreign exchange risk for the entire amount of the investment or a very high proportion of the total
investment allocation.
Moreover, it was found that the sources of state assets that can be managed more efficiently were the
deposits in financial institutions by non-financial state enterprises, local authorities and extra-budgetary
funds. Thai Government now has over 100 extra-budgetary funds1 and 7,800 local authorities in which most
of them lack the financial management expertise and personnel to manage their capital efficiently. Thus,
modifying the treasury management system by reallocating some excess money to a relatively safe and
higher yield would increase revenue to these government entities.
Non-financial state enterprises, local authorities, and extra-budgetary funds had deposits with financial
institutions (not including the checking account deposits) worth more than 1 trillion Baht. In 2012, if these
government entities would have been able to earn additional return of 1 percent, this would mean increased
revenue of 10 billion Baht per year. In addition to generating higher return for the government, this would
also benefit to the overall economy of Thailand.
1

There are 110 extra-budgetary funds under the Thai Ministry of Finance such as Revolving Fund for Private sector Higher
Education Development, Agricultural Land Reform Fund, Skill Development Funds, and Coin-mintage Funds.
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Increasing investment flexibility to enable investment in both domestic and foreign markets with investmentgrade level instruments could increase additional yields by 1.3 to 2.6 percent depending on the duration of
the investment.
This paper developed a medium-sized econometric model, based on Macro-Fiscal Model B.E. 2549 (2006)
and Capital Flow Model developed by Wetang Phuangsup et al. (2009)2, to evaluate the impact of
investment flows on the overall economy. It is found that an increasing in outward investment of USD 3
billion in foreign debt and equities resulting in economic growth by 0.1 and 0.2 percent, respectively.
In assessing potential risks, strengths and limitations of the public foreign investment fund, the study found
that in addition to financial benefits to the fund, the economy as a whole also gained by reducing the
imbalance of Thailand’s international investment position, reducing pressure on Thai baht, and reducing
pressure on property prices in Thailand. However, there remained some restrictions on foreign investment,
the lack of overall foreign investment policy by the public sector, regulatory limitations, lack of knowledge
and expertise for international investment fund management, general public holding negative views on
foreign investment, constraints in risk management and exchange rate management.
For the risks from developing a large-scaled foreign investment fund, the study analyzed liquidity of foreign
currency of Thailand, which can be estimated from the amount of the foreign reserves, and estimated funding
needs from abroad. The analysis found that foreign reserves of Thailand was at a very high level at 13th of the
world's total reserves. If calculated as percentage of GDP, Thailand’s foreign reserves was ranked 7th in the
world, which was higher than those of China, Japan, South Korea, the United Kingdom, France and Italy.
In addition, Thailand’s reserves was likely to continue increasing, while the demand for capital from abroad
had decreased. At the same time, risk of the private sector from external debt had declined as well. Thus,
outward investment of USD 3 billion accounting 1.6 percent of Thailand’s foreign reserves did not pose a
measurable impact on Thailand’s foreign liquidity.
Wetang Phuangsup et al. (2006) “Developing Macro-Fiscal Projections Project B.E. 2549” Fiscal Policy Office and
Wetang et al. (2009) “Capital Globalization and Thai capital markets” Fiscal Policy Office. The details of econometric
model is described in section 4.2 in which impact assessment was made on capital outflows, not including impact from
capital and profit repatriation, and only focus on equity and debt investment.
2
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As for public agencies’ liquidity, shifting from bank deposits to investments in debt securities with similar
maturities did not affect the liquidity position of the agencies that provided the investment money.
In formulating policy recommendations, the paper had studied experiences of large public funds and
analyzed the opportunities and risks of investing in foreign investment and assessed investment needs of
various government agencies. Based on the study, the policy recommendations for the development of public
foreign investment funds can be summarized as follows:
1. Source of funds.
1.1 Government agencies with emphasis on extra-budgetary funds, non-financial state-owned
enterprises and local authorities. The principle is to shift from bank deposits towards more investment
flexibility in fixed income foreign investments with fully-hedged in currency risk.
1.2 Government agencies can choose investment channel in deposit (similar to bank deposits but a
special depository window in which depositors do not have to amend regulations, investment policy, money
management practices that offer higher returns than bank deposits, but lower yields that unit trust investment)
versus unit trust investment (If the agencies are permitted to invest in their regulations in unit trust that can
offer high-yield). However, the analysis finds that most government agencies do not have authority to make
such investment at the present, so it is expected that during the first phase of the establishment of the fund,
special depository window at the state-owned banks can be used.
1.3 During the first 4 years of the fund establishment, the investment channel will be special
deposit windows of the state-owned bank before considering the use of the unit investment trust channel.
2. Investment policy and risk management
2.1 A flexible investment in both domestic and international markets. The goal is to generate
returns higher than those of Thai government bonds, by investing in the form of deposits or invest in
investment-grade foreign fixed income with fully-hedged currency risk.
2.2 Foreign investment during the first 1-4 years should emphasize safety with fixed return on
investment grade securities with fully-hedge currency risk. Thereafter, consideration can be given to
investment with safety, collateralized and higher yield such as property fund or infrastructure fund in which
the principal is preserved or the principal can be clearly valued.
3. Size of the fund
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Depending on the time period in which the first 1-2 years may consider to have 30-40 billion Baht
and afterward 3-4 years the size can be increased to 90 billion Baht to ensure that the fund size is not too
small.
4. Duration of investment
There can be various terms of investments. For instance, periods of 3 months, 6 months, 1 year
and 2 years and longer.
5. Form of fund and supervisory oversight
5.1 Private funds under the SEC supervision
5.2 Supervision by the Investment Committee or investment advisor that is tasked to give overall
investment policy and strategy to ensure the fund meeting the investment goals and objectives and to
undertake investment management as appropriate. Foreign investment fund management may be more
complex so administration must be transparent and can be independently monitored.
5.3 There are several sub-funds divided by the duration of the investment to facilitate investment
such as 6 months, 9 months, 12 months and over 12 months in which different funds will be launched during
the year with varying size of 10-20 billion Baht.
6. Management
Provide professional management. This may be Thai management team such as the case of
Vayupak Fund which is jointly managed by KTB Asset Management Company and MFC Asset Management
Company Limited (Thailand) or foreign management team that is reliable and offers innovative management
approaches and generate higher returns in the same level of risk.
7. Rules and regulatory amendment
7.1 During the first 4 years, the study proposes to use the investment channel through special
depository windows of state-owned financial institutions which will incur associated cost on these stateowned financial institutions as well as increasing reserve requirement for the state-owned banks from
accepting the invested funds from the government agencies. The regulatory amendment should be
considered on capital reserve requirements to make more lenient terms as it should be considered as passthrough investment to state-owned foreign investment fund.
7.2 During the first 4 years focused on raising capital from the government agencies through
special depository windows of state-owned bank which there is no need to amend existing laws or
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regulations. However, as a next step, consideration should be made to amend rules and regulation3 allowing
for direct investment in unit investment issued by state-owned foreign investment fund.
In summary, the development of public foreign investment fund offers major opportunities as follows:
1) Creating a new mechanism for the management of international capital owned by the government.
2) Reducing the pressure of capital inflows. Also Reducing the risk of the imbalance of foreign
assets/liabilities of Thailand and thus lessening pressure on Baht appreciation.
3) Enhancing the expertise of Thai public sector in managing foreign investment funds.
4) Facilitating and adding new channel for foreign investment by government agencies which may
not have the resources to undertake foreign investment on their own due to lack of experienced personnel in
the implementation of foreign investment. Moreover, this will allow for the opportunity to earn higher yield.
Marginal investment return (net of expenses of any type) from investment of 90 billion Baht is calculated to
be 1,170 million Baht (management fee of 0.2%) for a single year of investment or 4,680 billion Baht for
four years of investment.
5) Promoting a better understanding of the foreign investment for general public.
On the other hand, there are important risks to be considered as well:
1) If foreign investment encounters difficulties, it may adversely impact the reputation of
government and policymakers.
2) Lack of incentive to invest by government agencies. The financial benefit is not significant to
compensate for the operational risks as it had not been done previously.
3) Negative view that this policy will help generate income for the fund management or the relevant
parties using the money coming from the government budget or public money.
4) Impact on the exchange rate and currency swap as the size of the fund is large, and is intended to
affect the movement of capital and exchange rate. Therefore, it is necessary to coordinate closely with the
Bank of Thailand to achieve the maximum benefit from the outward capital investment in all aspects of
duration of investment outflows, hedging foreign exchange risk that affect exchange rate and currency
SWAP market.

3

Different government agencies (i.e. state enterprises, extra-budgetary funds, local authorities) have their own rules and
regulations which are different from one another.
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(7)
บทที่ 1 บทนา
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1.1 ความสาคัญและความเป็ นมา
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั
1-3
1.4 วิธีการดาเนินการวิจยั
1-4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1-5
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2-1
2.1 ความหมายและทฤษฎีการลงทุนระหว่างประเทศ
2-1
2.2 แนวคิดการลงทุนระหว่างประเทศ
2-3
2.3 แนวคิดความเสี่ ยงจากการลงทุนระหว่างประเทศ
2-5
2.4 งานวิจยั เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ
2-15
2.5 กองทุนความมัง่ คัง่ แห่ งชาติ
2-16
2.5.1 ความหมายและประเภทของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
2-16
2.5.2 แนวคิดของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
2-18
2.5.3 แนวคิดการจัดตั้งกองทุนการลงทุนภาครัฐรู ปแบบอื่น ๆ
2-22
2.5.4 แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติในประเทศไทย
2-23
2.6 กองทุนประกันสังคม
2-29
2.6.1 ความหมายของกองทุนประกันสังคม
2-29
2.6.2 แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม
2-30
2.7 กองทุนบาเหน็จบานาญ
2-33
2.7.1 ความหมายและประเภทของกองทุนบาเหน็จบานาญ
2-33
2.7.2 แนวคิดของกองทุนบาเหน็จบานาญ
2-34
บทที่ 3 ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนประกันสังคมและ
3-1
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และแหล่งที่มาของเงินลงทุนของ
กองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ
(1)

3.1 ภาพรวมการลงทุนต่างประเทศของกองทุนประกันสังคม
3.1.1 รู ปแบบการลงทุน
3.1.2 การบริ หารกองทุนประกันสังคม
3.1.3 การบริ หารกองทุนประกันสังคมเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
3.1.4 กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศในอนาคตอันใกล้
3.2 ภาพรวมการลงทุนต่างประเทศของกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.)
3.2.1 การจัดการลงทุนของ กบข.
3.2.2 สัดส่ วนการลงทุน แยกตามประเภทตราสาร
3.3 แหล่งที่มาของเงินลงทุนของกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ
3.3.1 ภาพรวมแหล่งที่มาของเงินลงทุน
3.3.2 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3.3.3 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
3.3.4 ทุนหมุนเวียน
บทที่ 4 แบบจาลองเศรษฐมิติการเคลื่อนย้ายเงินทุน
4.1 แนวคิดการพัฒนาและโครงสร้างแบบจาลองเศรษฐมิติ
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
4.1.1 แนวคิดการพัฒนาแบบจาลอง
4.1.2 โครงสร้างแบบจาลอง
4.2 ระบบแบบจาลองเศรษฐมิติการเคลื่อนย้ายเงินทุน
4.2.1 ภาคเศรษฐกิจจริ ง
4.2.2 ภาคการเงินรวมทั้งตลาดทุน
4.2.3 ภาคต่างประเทศ
4.2.4 ภาคการคลัง
4.2.5 ดัชนีราคา
4.3 รายชื่อและสัญลักษณ์ของตัวแปรในแบบจาลอง
4.3.1 ตัวแปรภายใน
4.3.2 ตัวแปรภายนอก
บทที่ 5 การวิเคราะห์โอกาส ความเสี่ ยง จุดแข็งและข้อจากัดของการพัฒนากองทุน
เพื่อการลงทุนในต่างประเทศของรัฐ
5.1 โอกาสของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนของรัฐ
5.1.1 เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
(2)
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5.1.2 การกระจายความเสี่ ยงการลงทุน
5.1.3 การเพิม่ ทางเลือกการลงทุนที่มีหลากหลายประเภท
5.1.4 การเพิ่มช่องทางการลงทุนในตลาดที่มีขนาดใหญ่และ
มีสภาพคล่องสู ง
5.1.5 การลดความไม่สมดุลของทรัพย์สินและหนี้สินต่างประเทศ
และแรงกดดันต่อค่าเงินบาท
5.1.6 การลดแรงกดดันต่อราคาทรัพย์สินไทย
5.2 ความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนของรัฐ
5.2.1 การลงทุนต่างประเทศมีความผันผวนและความเสี่ ยงต่อเนื่อง
5.2.2 วิกฤติการเงินในต่างประเทศเกิดบ่อยครั้ง
5.2.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
5.2.4 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความซับซ้อน
5.2.5 ระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศมีความซับซ้อน
และแตกต่าง
5.3 จุดแข็งของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนของรัฐ
5.3.1 เงินลงทุนสู ง
5.3.2 ประสบการณ์การลงทุนของบางกองทุน
5.4 ข้อจากัดของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนของรัฐ
5.4.1 การไม่มีนโยบายภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศ
5.4.2 ข้อจากัดด้านกฎระเบียบ
5.4.3 การขาดความรู้และประสบการณ์สาหรับบางกองทุนของรัฐ
5.4.4 บุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจสาหรับการลงทุนต่างประเทศ
มีจากัด
5.4.5 สาธารณชนมีทศั นคติไม่ดีกบั การลงทุนในต่างประเทศ
5.4.6 ข้อจากัดด้านการบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน
บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนของรัฐ
6.1 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนในต่างประเทศต่อเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดการเงิน
6.2 วิเคราะห์ความสมดุลของทรัพย์สินหนี้สินต่างประเทศ
6.3 วิเคราะห์สภาพคล่องเงินทุนสารองระหว่างประเทศ
6.3.1 ความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศลดลง
6.3.2 ความเสี่ ยงจากหนี้ต่างประเทศลดลงมาก
(3)
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6.3.3 แนวโน้มเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลบัญชี ทุนและการเพิ่มขึ้น
ของเงินทุนสารอง
6.3.4 สภาพคล่องของเงินทุนสารองสู ง
6.4 วิเคราะห์สภาพคล่องของหน่วยงานของรัฐที่นาเงินมาลงทุน
บทที่ 7 ข้อเสนอรู ปแบบการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
7.1 ข้อเสนอรู ปแบบการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
7.2 ข้อเสนอนโยบายการลงทุน
บทที่ 8 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

(4)
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1 เปรี ยบเทียบผลตอบแทนเป็ นเงินบาทของพันธบัตรรัฐบาลไทย
และพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงินทั้งจานวน
ตารางที่ 2.1 การลงทุนที่มีการบริ หารโดยกองทุนประเภทต่าง ๆ
ตารางที่ 3.1 รายชื่อบริ ษทั จัดการกองทุนต่างประเทศที่บริ หารกองทุนให้
กับสานักงานประกันสังคม
ตารางที่ 3.2 สรุ ปการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
ตารางที่ 3.3 สรุ ปการลงทุนของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ตารางที่ 3.4 เงินฝากสุ ทธิ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจที่มิใช่สถาบันการเงินและทุนหมุนเวียนของรัฐ
ตารางที่ 3.5 รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตารางที่ 3.6 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ตารางที่ 3.7 สิ นทรัพย์สภาพคล่องของทุนหมุนเวียน
ตารางที่ 3.8 ผลการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน
ตารางที่ 3.9 ระบบบริ หารเงินทุนหมุนเวียน (เงินนอกงบประมาณ)
ตารางที่ 5.1 กลยุทธ์การลงทุน
ตารางที่ 5.2 เปรี ยบเทียบผลตอบแทนจากการบริ หารเงินและการฝากธนาคาร
พาณิ ชย์ในไทย
ตารางที่ 5.3 อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ
ตารางที่ 5.4 ประเภทหลักทรัพย์ที่มีการซื้ อขายในตลาด EURONEXT
ตารางที่ 5.5 มูลค่าเงินลงทุนของหน่วยงานต่าง ๆ ณ สิ้ นปี ค.ศ. 2012
ตารางที่ 5.6 การให้ความคุม้ ครองเงินฝาก
ตารางที่ 5.7 สัดส่ วนเงินฝากของผูฝ้ ากประเภทต่าง ๆ
ตารางที่ 5.8 อัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินปั นผลในประเทศต่าง ๆ
ตารางที่ 5.10 สรุ ปข้อสังเกต/ปั ญหาอุปสรรคธุ รกรรมบริ หารความเสี่ ยงค่าเงิน
บางธุรกรรม
ตารางที่ 6.1 สรุ ปผลกระทบของการลงทุนในต่างประเทศต่อเศรษฐกิจไทย
ตารางที่ 6.2 สรุ ปผลกระทบของการลงทุนในตราสารทุนของต่างชาติต่อ
ตลาดทุนไทย
ตารางที่ 6.3 เปรี ยบเทียบผลตอบแทนเป็ นเงินบาทของพันธบัตรรัฐบาลไทย
และพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงิน
(5)
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ตารางที่ 7.1 สรุ ปทางเลือกรู ปแบบการลงทุนของผูล้ งทุน และข้อดีขอ้ จากัด
ตารางที่ 7.2 สรุ ปทางเลือกรู ปแบบกองทุน ข้อดีขอ้ จากัด และกฎหมายสาคัญ
ที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 7.3 เปรี ยบเทียบผลตอบแทนเป็ นเงินบาทของพันธบัตรรัฐบาลไทย
และพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงิน
ตารางที่ 7.4 เปรี ยบเทียบผลตอบแทนเป็ นเงินบาทของหุ ้นกูข้ องธนาคาร
กรุ งเทพ ไทยออย์ล และ ปตท. ที่ออกในต่างประเทศ
ตารางที่ 8.1 เปรี ยบเทียบผลตอบแทนจากการบริ หารเงินและฝาก
ธนาคารพาณิ ชย์ในไทย
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สารบัญภาพ
แผนภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของความเสี่ ยงโดยรวมลดลงจากการลงทุน
แบบกระจายความเสี่ ยง
แผนภาพที่ 2.2 ความเสี่ ยงการลงทุนแบบกระจายความเสี่ ยงภายในประเทศ
และในต่างประเทศ
แผนภาพที่ 2.3 ผลตอบแทนที่เพิม่ มากขึ้นจากการกระจายการลงทุน
ไปในต่างประเทศ
แผนภาพที่ 2.4 Correlation Between Markets, 1991-2011
แผนภาพที่ 2.5 สัดส่ วนเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ กับเศรษฐกิจโลก
แผนภาพที่ 2.6 อัตราการเติบโตของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่ งชาติ
แผนภาพที่ 3.1 สถานะการลงทุนที่แท้จริ งของ กบข.
แผนภาพที่ 3.2 โครงสร้างและกระบวนการตัดสิ นใจลงทุน
แผนภาพที่ 3.3 มูลค่าทรัพย์สินของเงินนอกงบประมาณ (ทุนหมุนเวียน)
แผนภาพที่ 3.4 ผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
แผนภาพที่ 3.5 แผนและผลการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน
แผนภาพที่ 5.1 ประมาณการ Earning Per Share Growth และ
Return on Equity ปี ค.ศ. 2012
แผนภาพที่ 5.2 Yield Curve ประเทศต่าง ๆ
แผนภาพที่ 5.3 มูลค่าตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ของไทย
แผนภาพที่ 5.4 Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP
ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย
แผนภาพที่ 5.5 ดัชนี S&P 500 และดัชนี VIX
แผนภาพที่ 5.6 การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเทียบกับเหรี ยญสหรัฐ
แผนภาพที่ 5.7 อัตราแลกเปลี่ยนในรู ปสกุลบาทในช่วงปี ค.ศ. 2008 – 2012
แผนภาพที่ 5.8 Standard Deviation ของอัตราแลกเปลี่ยนในรู ปสกุลบาท
ในช่วงปี ค.ศ. 2008-2012
แผนภาพที่ 5.9 การจัดกลุ่ม Securitization
แผนภาพที่ 5.10 ช่องทางการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย
และระเบียบกากับ
แผนภาพที่ 5.11 การทางานของผูด้ ูแลหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
(7)

2-11
2-11
2-12
2-13
2-14
2-20
3-7
3-8
3-24
3-25
3-25
5-2
5-2
5-11
5-12
5-17
5-20
5-21
5-22
5-23
5-29
5-31

แผนภาพที่ 6.1 กลไกการส่ งผ่านผลกระทบของการลงทุนในตราสารทุน
ต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย
แผนภาพที่ 6.2 กลไกการส่ งผ่านผลกระทบของการลงทุนในตราสารหนี้ ต่อ
ดอกเบี้ยและเศรษฐกิจไทย
แผนภาพที่ 6.3 ดุลบัญชีเดินสะพัด และสัดส่ วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ของไทย
แผนภาพที่ 6.4 สัดส่ วนหนี้ต่างประเทศระยะสั้นต่อเงินทุนสารอง และสัดส่ วนหนี้
ระยะสั้นต่อรายได้ของภาคเอกชน
แผนภาพที่ 6.5 เงินทุนสารอง ดุลบัญชีเดินสะพัดสะสม (C/A) ดุลบัญชีเงินทุน
สะสม (K/A)
แผนภาพที่ 6.6 เงินทุนสารองประเทศที่มีเงินทุนสารองสู ง
แผนภาพที่ 6.7 สัดส่ วนเงินทุนสารองต่อ GDP ประเทศที่มีเงินทุนสารองสู ง
แผนภาพที่ 6.8 เงินทุนสารองส่ วนเกินตาม Greenspan- Guidotti Rule
แผนภาพที่ 7.1 รู ปแบบกองทุนลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ
แผนภาพที่ 8.1 รู ปแบบกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ

(8)
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การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและควำมเป็ นมำ
โดยที่ภาคสาธารณะ (Public Sector) ที่ประกอบด้วยรัฐบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐอื่น มีทรัพย์สินจานวนมากที่ยงั สามารถบริ หารจัดการให้ดี
สร้างผลตอบแทนสู งขึ้นได้ ตลอดจนสามารถนาไปใช้พฒั นาเศรษฐกิจในภาพรวมได้อีก
จากการประเมินของเวทางค์ พ่วงทรัพย์ และคณะ (2554)1 พบว่า กองทุนภาครัฐ2 (ไม่รวมเงินทุน
สารองระหว่างประเทศ) ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2553 มีทรัพย์สินรวม 3 ล้านล้านบาท โดยมีการบริ หารเงิน
ในรู ปการฝากเงินกับธนาคารและถือพันธบัตรรัฐบาลในประเทศรวมสู งถึง 2.4 ล้านล้านบาท ในขณะที่ส่วน
ท้องถิ่นมีเงินฝากธนาคารกว่า 2 แสนล้านบาท (ไม่มีขอ้ มูลทรัพย์สินรวมและการลงทุนประเภทอื่นของส่ วน
ท้องถิ่น)
โดยที่กองทุนภาครัฐมีมากกว่า 100 กองทุน และส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นนิ ติบุคคลมีมากกว่า 7,800 แห่ง
ส่ วนใหญ่ไม่มีความชานาญและบุคลากรในการบริ หารเงิน การปรับเปลี่ยนการบริ หารเงินโดยแบ่งเงิน
บางส่ วนนาไปบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาทิ ส่ วนที่เป็ นเงินในรู ปเงินฝากธนาคารที่ผลตอบแทน
ไม่สูง จะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐอีกมาก
นอกจากนี้ มีช่องทางการลงทุนในต่างประเทศที่ความเสี่ ยงการลงทุนต่า และเมื่อทาการปิ ดความ
เสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีผลตอบแทนไม่ต่ากว่าการฝากเงินประจา หรื อลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อาทิ สาหรับการลงทุน 1 ปี การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ (S&P Sovereign Rating A)
ผลตอบแทนที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงินแล้วคือร้อยละ 4.1 หรื อเงินฝากธนาคาร Bank of China (Issuer Rating
A-) ผลตอบแทนที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงินแล้วคือร้อยละ 4.64 โดยพันธบัตรรัฐบาลไทย (S&P Sovereign
Rating BBB+) ให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.55 หรื อหากหักค่าบริ หารจัดการที่ร้อยละ 0.17 จะมีส่วนต่าง
มากกว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยร้อยละ 0.38 – 0.92

1

เวทางค์ พ่วงทรัพย์ จักรพงศ์ อุชุปาละนันท์ กฤติกา โพธิ์ไทรย์ สุธี เหลืองอร่ ามกุล และธนกฤต ฉัตราภรณ์ (2554)
“นโยบายกองทุนขนาดใหญ่ภาครัฐภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ดา้ นเงินทุน” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, กันยายน 2554
โดยกองทุนภาครัฐ หมายถึง ทุนหมุนเวียน 103 ทุน และกองทุนบาเหน็จบานาญราชการและกองทุน คุม้ ครองเงินฝาก
2
เงินฝากของของรัฐในที่น้ ีหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็ นเป้ าหมายของนักวิจยั ประกอบด้วยรัฐบาลท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
(ไม่รวมสถาบันการเงิน) และทุนหมุนเวียน
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ตำรำงที่ 1.1 เปรียบเทียบผลตอบแทนเป็ นเงินบำทของพันธบัตรรัฐบำลไทยและพันธบัตรรัฐบำลเกำหลี
ทีป่ ิ ดควำมเสี่ ยงค่ ำเงินทั้งจำนวน (หน่ วยร้ อยละ)
พันธบัตรรัฐบำลไทย
(Sovereign Credit
Rating BBB+)

พันธบัตรรัฐบำล
เกำหลี (Sovereign
Credit Rating A)

เงินฝำก Bank of
China (Issuer
Rating A-)

ส่ วนต่ ำง
พันธบัตร
รัฐบำลเกำหลี รัฐบำลไทย

ส่ วนต่ ำง Bank
of China –
พันธบัตรรัฐบำล
ไทย

2
3.5

3

6 เดือน

1
3.47

4.3

2-1
0.03

3-1
0.83

9 เดือน

3.5

4.05

4.45

0.55

0.95

1 ปี

3.55

4.1

4.64

0.55

1.09

ที่มา : Standard Chartered 8 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็ นผลตอบแทนในรู ปเงินบาทที่ปิดความเสี่ ยง
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย รวมทั้งหักภาษีในต่างประเทศแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริ หารจัดการ (ค่าบริ หารกองทุนคิดเป็ นร้อยละ 0.17
สาหรับกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศของ บลจ.ไทยพาณิ ชย์ จากัด มหาชน)

นอกจากการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นสาหรับทรัพย์สินของรัฐโดยไม่เพิ่มความเสี่ ยงโดยวิธี
ดังกล่าว (ลงทุนในตราสารการเงินที่ผอู ้ อกตราสารมีความมัน่ คงไม่ต่ากว่ารัฐบาลไทยและปิ ดความเสี่ ยง
ค่าเงินทั้งจานวน) การส่ งออกการลงทุนในต่างประเทศยังช่วยภาพรวมเศรษฐกิจ ลดความไม่สมดุลของ
ทรัพย์สินหนี้สินต่างประเทศของไทย และลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท รวมทั้งราคาทรัพย์สินในประเทศ
จากเงินทุนต่างชาติ
ดังนั้น การศึกษาการจัดตั้งกองทุนกลางเพื่อการบริ หารเงินสาหรับรัฐ ที่สามารถลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิม่ ขึ้นให้รัฐได้มาก ในขณะที่หากลงทุน
ในต่างประเทศย่อมช่วยเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งลดแรงกดดันต่อค่าเงินและราคาทรัพย์สินในประเทศ
ดังกล่าว
สาหรับข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนกลางเพื่อการลงทุนของการศึกษานี้ อาจนับว่าเป็ นกองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติประเภทหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ไม่ได้ศึกษาการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่
แห่งชาติโดยรวม และที่มาของเงินลงทุนสาหรับการศึกษานี้ไม่ได้มาจากเงินทุนสารองระหว่างประเทศ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริ หารทรัพย์สินของรัฐ3 เพื่อสร้างประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นของทรัพย์สินของรัฐ โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ
1.2.2 ประเมินข้อดี ข้อเสี ย ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม จากการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่าง
ประเทศของรัฐ
1.2.3 ประเมินโอกาสของการหาผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้นรวมทั้งข้อจากัดที่สาคัญ
หรื อความเสี่ ยงจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ
1.2.4 พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพย์สินของรัฐ โดยเฉพาะจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเน้นที่การลงทุนในต่างประเทศ ทาการประเมินผลในระดับมหภาค และโอกาสสร้างผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นภายใต้ขอ้ จากัดสาคัญ หรื อความเสี่ ยงสาคัญที่เกี่ยวข้อง
แหล่งที่มาของเงินลงทุนเน้นที่รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียนที่กากับโดยกระทรวงการคลัง และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในส่ วนเงินฝากสถาบันการเงินที่ผลตอบแทนของเงินต่า
สาหรับประเด็นทางเลือกในการลงทุนเน้นที่การลงทุนในตราสารทางการเงิน อาทิ ตราสารหนี้
หรื อตราสารทุนที่มีความมัน่ คง โดยไม่รวมถึงการลงทุนโดยตรง
การศึกษานี้ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาประเด็นการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
(Sovereign Wealth Fund)4 ในรู ปแบบต่าง ๆ สาหรับประเทศไทย และไม่ครอบคลุมในเรื่ องการจัดตั้ง
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติที่นาเงินจากเงินทุนสารองระหว่างประเทศ หรื อการจัดตั้งกองทุนหรื อบริ ษทั
เพื่อการลงทุนที่ทาการบริ หารทรัพย์สินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
3

ทรัพย์สินของรัฐในที่น้ ีหมายถึงทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
และทุนหมุนเวียน
4
มีการศึกษาเรื่ องการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติสาหรับประเทศไทยอยูแ่ ล้ว อาทิ โชติชยั สุวรรณาภรณ์,
นงนุช ตันติสนั ติวงศ์ และพงศ์ระพีพร อาภากร (2551) “ความพร้อมในการจัดตั้ง Sovereign Wealth Fund ของประเทศ
ไทย” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในประเด็นการนาเงินทุนสารองมาจัดตั้งเป็ น Sovereign Wealth Fund รวมทั้งการจัดตั้ง
Sovereign Wealth Fund ในรู ปแบบ Holding Company สาหรับรัฐวิสาหกิจไทย
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1.4 วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1.4.1 การศึกษารวบรวมข้อมูล เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในและต่างประเทศ
1.4.2 พัฒนาแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาคเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุน
การศึกษานี้ทาการพัฒนาแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค เพื่อศึกษาผลกระทบของการลงทุนใน
ต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ แนวทางหนึ่งในการใช้ประเมินผลกระทบคือ การพัฒนาแบบจาลองการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน ซึ่งในการพัฒนาแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุนมีหลายวิธี ทั้งทางเศรษฐมิติ อาทิ
การศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิด Growth Theory อาทิเช่น การศึกษาของ Kormendi and Meguire (1985)5,
Barro (1991)6 และ Bailliu (2000)7 และการใช้แบบจาลอง CGE (Computational General Equilibrium)
อาทิ David Roland-Holst (2001)8 ศึกษาผลกระทบจากการลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจรายภาคการผลิต
รวมทั้งภาคครัวเรื อนและการกระจายรายได้
สาหรับการศึกษานี้ใช้วธิ ี ทางเศรษฐมิติโดยพัฒนาแบบจาลองขนาดปานกลางที่สะดวกในการใช้
ทา Simulation ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงิน โดยเลือกพัฒนา
แบบจาลองขนาดกลาง โดยประยุกต์และปรับปรุ งแบบจาลองเศรษฐกิจการคลัง 2006 และแบบจาลอง
การเคลื่อนย้ายเงินทุนของเวทางค์ พ่วงทรัพย์ และคณะ (2552)9
1.4.3 การวิเคราะห์โอกาสสร้างผลตอบแทนทางการเงินเป็ นการวิเคราะห์จากตัวอย่าง ทางเลือก
การลงทุนที่เป็ นไปได้หากมีการลงทุนจริ ง โดยนาข้อมูลผลตอบแทน และความเสี่ ยงใช้ประกอบ
การวิเคราะห์
1.4.4 การศึกษารู ปแบบการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ และวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมทาการศึกษา
รู ปแบบกองทุนเพื่อการลงทุนหรื อกองทุนความมัง่ คัง่ แห่ งชาติที่สาคัญในต่างประเทศ และวิเคราะห์รูปแบบ
5

Kormendi, R. and P. Meguire. 1985. “Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence.” Journal of
Monetary Economics 16(2): 141–163.
6
Barro, R. 1991. “Economic Growth in a Cross Section of Countries.” Quarterly Journal of Economics 106(2): 407–444.
7
Bailliu, J.” Private Capital Flows, Financial Development, and Economic Growth in Developing Countries.” Bank of
Canada Working Paper 2000-15
8
David Roland-Holst (2001), “Capital Flows and Economy-wide Modeling”, Handout Prepared for the International
Symposium on “Impacts of Trade Liberalization Agreements on Latin America and the Caribbean”, Sponsored by the
Inter-American Development Bank and the Centre d’ Etudes Prospectives et d’Information Internationales, November
5-6, Inter-American Development Bank, Washington, D.C.
9
เวทางค์ พ่วงทรัพย์ พงศ์นคร โภชากรณ์ สุ ธี เหลืองอร่ ามกุล นงนุช ตัยติสนั ติวงศ์ (2549) “โครงการพัฒนาระบบประมาณ
การเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2549” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และเวทางค์และคณะ (2552) “โลกาภิวตั น์ดา้ นเงินทุนและ
ตลาดทุนไทย” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ที่เป็ นไปได้สาหรับประเทศไทย โดยให้ความสาคัญกับการจัดตั้งกองทุนโดยไม่มีการแก้กฎหมายหรื อเสนอ
กฎหมายใหม่

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 กระทรวงการคลังและผูก้ าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศมีองค์ความรู ้ และแนวทาง
ที่เหมาะสมในการจัดทานโยบายด้านการบริ หารทรัพย์สินของรัฐ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นทรัพย์สินของรัฐ โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่าง
ประเทศของรัฐ
1.5.2 การสร้างความรู ้ความเข้าใจในความสาคัญ และผลดีผลเสี ยของการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ
1.5.3 การพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพย์สินของรัฐ โดยเฉพาะจากการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
สาหรับบทที่ 2 นี้ได้ศึกษาวรรณกรรมและรวบรวมทฤษฎีจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่ มจากทฤษฎี
และแนวคิดที่สาคัญด้านการลงทุนระหว่างประเทศ แนวคิดด้านความเสี่ ยงจากการลงทุนระหว่างประเทศ
โดยเน้นที่งานวิจยั สาหรับกองทุนขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนระหว่างประเทศ ในส่ วนของภาครัฐที่สาคัญคือ
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) กองทุนประกันสังคม (Social Security Funds) และ
กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Funds) ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่ วนสาคัญ ได้แก่ 2.1 ความหมายและทฤษฎี
การลงทุนระหว่างประเทศ 2.2 แนวคิดการลงทุนระหว่างประเทศ 2.3 แนวคิดความเสี่ ยงจากการลงทุน
ระหว่างประเทศ 2.4 งานวิจยั เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ได้ศึกษากองทุนขนาดใหญ่ที่มี
การลงทุนในต่างประเทศ 2.5 กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) 2.6 กองทุน
ประกันสังคม (Social Security Funds) และ 2.7 กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Funds)

2.1 ความหมายและทฤษฎีการลงทุนระหว่ างประเทศ (Foreign Investment Theory)
เนื่องมาจากที่มนุษย์ได้มีการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างกันในระดับท้องถิ่นจนมาถึงระดับ
ข้ามชาติ ทาให้เกิดทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ1 ประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตมีทรัพยากรที่เป็ น
ปัจจัยสาคัญในการผลิต และมีแรงงานและต้นทุนการผลิตที่ต่า ประเทศนั้นย่อมได้เปรี ยบในการที่จะผลิต
สิ นค้าให้ถึงจุดที่ผลิตได้มากแต่มีตน้ ทุนต่า เนื่องมาจากการขยายการผลิต (Economy of Scale) และสามารถนา
ผลผลิตที่มีจานวนมากเกินที่จะใช้ภายในประเทศนั้นส่ งออกไปขายยังต่างประเทศ แต่ทว่าการให้ได้มา ซึ่ง
ความคุม้ ค่าในการผลิตนั้นย่อมต้องการลงทุนขนาดใหญ่ ดังนั้น หลายประเทศที่มีเงินทุนแต่ไม่มีกาลังผลิต
และประเทศที่มีกาลังการผลิตแต่ไม่มีศกั ยภาพในการลงทุนจึงพึ่งพากันและกันเพื่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์
ในเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ีจึงเกิดการลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Investment)
การลงทุนระหว่างประเทศ (Foreign Investment) ตามคาจากัดความของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ หรื อ IMF (International Monetary Fund) กล่าวว่า เป็ นการโยกย้ายสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
หรื อสิ นทรัพย์ไร้สภาพจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความมัง่ คัง่
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศที่ถูกลงทุนโดยที่ประเทศเจ้าของสิ นทรัพย์น้ นั มีส่วนความเป็ นเจ้าของทั้งหมด

1

ทฤษฎีหลักความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ (Comparative Advantage) ของเดวิค ริ คาร์โด้ (ค.ศ. 1817) และ ทฤษฎีหลัก
ความได้เปรี ยบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) ของอดัม สมิธ (ค.ศ.1776)
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หรื อบางส่ วนในสิ นทรัพย์ที่อยูใ่ นประเทศที่ถูกลงทุนนั้น2 การลงทุนระหว่างประเทศแบ่งได้ออกเป็ น 2 แบบ
คือ การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) และการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่าง
ประเทศ (International Portfolio Investment)
จากคานิยามของ BPM5 (Balance of Payment Manual, 5th Ed.) โดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (Foreign Direct
Investment) หมายถึงการลงทุนที่จะได้มาซึ่ งผลประโยชน์อนั ยัง่ ยืนในการดาเนินการธุ รกิจในเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศของผูล้ งทุน ซึ่งผูล้ งทุนจะได้รับสิ ทธิในการออกเสี ยงบริ หารจัดการองค์กร หน่วยงาน
ต่างประเทศหรื อกลุ่มการลงทุนในต่างประเทศจะถูกขนานนามว่า “นักลงทุนทางตรง” (Direct Investor)
องค์กรที่จดทะเบียนบริ ษทั เป็ นนิติบุคคลหรื อไม่ใช่นิติบุคคล เช่น สาขาบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ลูกหรื อบริ ษทั ใน
เครื อ ซึ่งได้มีการกระทาการลงทุนทางตรงนั้นเรี ยกว่า “บริ ษทั ลงทุนทางตรง” (Direct Investment
Enterprise) ระดับการมีสิทธิ ออกเสี ยงในส่ วนของความเป็ นเจ้าของนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วน
การลงทุน ในที่น้ ี BPM5 (Balance of Payment Manual, 5th Ed.) โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
กล่าวไว้วา่ บริ ษทั ลงทุนทางตรงจะต้องมีส่วนความเป็ นเจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 10 ของส่ วนความเป็ น
เจ้าของทั้งหมด นอกเหนือจากมีการระบุระดับความเป็ นเจ้าของแล้ว ยังมีการระบุถึงข้อกาหนดจานวน
การโยกย้ายเงินลงทุนระหว่างบริ ษทั แม่และบริ ษทั ที่อยู่ ในต่างประเทศด้วย เนื่ องจากลักษณะหลักของ
การลงทุนทางตรงในต่างประเทศคือการทาประโยชน์อย่างยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ดังนั้น การที่จะเป็ นการลงทุน
ทางตรงได้น้ นั เงินลงทุนจะต้องถูกจัดสรร โดยนักลงทุนทางตรงผ่านทางการลงทุนโดยตรง หรื อการลงทุน
ทางอ้อมในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รู ปแบบของการลงทุนแบบนักลงทุนทางตรงสามารถแยกออกได้เป็ นเงินลงทุนจากนักลงทุน
ทางตรงการลงทุนใหม่จากรายได้และการให้เงินกูร้ ะยะยาวและระยะสั้นภายในบริ ษทั ด้วยกัน
(เช่น ระหว่างบริ ษทั แม่ และบริ ษทั ในเครื อ) นอกเหนือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ได้ให้
คาจากัดความของการลงทุนทางตรงแล้ว OECD Benchmark Definition of Foreign Investment3 ยังเสนอให้
นิยามของการลงทุนทางตรงว่าองค์กรการลงทุนทางตรงเป็ นองค์กรนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นหรื อไม่ได้จดั ตั้งเป็ น
นิติบุคคล (เช่น บริ ษทั สาขา) ที่ต่างชาติได้มีส่วนความเป็ นเจ้าของมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ น้ สามัญทั้งหมด
หรื อร้อยละ 10 ของอานาจการออกเสี ยง หรื อมีส่วนความเป็ นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ 10 แต่มีอานาจในการ
บริ หารจัดการและอานาจในการออกเสี ยงเป็ นสิ่ งที่ยนื ยันได้วา่ นักลงทุนทางตรงนั้นมีผลกระทบต่อการ
บริ หารจัดการงานขององค์กร แต่มิได้หมายถึงการมีอานาจควบคุมการตัดสิ นใจขององค์กรทั้งหมด ลักษณะ
2

International Monetary Fund, 1993, Balance of Payments Manual, 5th ed. (Washington).
www.imf.org/external/np/sta/bop/BOPman.pdf
3
Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment: Third Edition (BD3) (Paris, Organisation for Economic
Co-operation and Development, 1996).
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ที่สาคัญที่สุดของการลงทุนทางตรงซึ่ งต่างจากการลงทุนทางด้านตลาดทุนในต่างประเทศคือ การที่มีอานาจ
ออกเสี ยงในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนัน่ เอง
นอกจากนี้ การลงทุนระหว่างประเทศยังครอบคลุมถึงการลงทุนทางอ้อม (Portfolio Investment)
ซึ่งจะเป็ นการลงทุนผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Products) ในต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารหนี้
ตราสารทุน เป็ นต้น เป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กบั นักลงทุนในการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนและมี
ความคล่องตัวได้มาก เนื่องจากสามารถทาการลงทุนโดยใช้ข้ นั ตอนและทรัพยากรในการดาเนินการ
น้อยกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนทางตรง ที่ตอ้ งพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่จะต้องนามาใช้ในการผลิต
เช่น ปัจจัยด้านวัตถุดิบ ปั จจัยด้านการเครื่ องจักร ปั จจัยด้านแรงงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกิดจากการผลิตที่
แท้จริ ง เป็ นต้น แต่ผลู ้ งทุนก็ยงั คงจะประสบกับปัจจัยเสี่ ยงภายใน (Unsystematic Risk) ที่เกิดจากความเสี่ ยง
จากธุ รกิจนั้น ๆ ที่ตอ้ งเผชิญ และปัจจัยเสี่ ยงภายนอก (Systematic Risk) ที่เกิดจากความเสี่ ยงระดับมหภาค
และปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่วา่ ธุ รกิจใด ๆ ก็ตอ้ งประสบ เช่น ปั จจัยวิกฤตทางการเงินภาคยุโรป เป็ นต้น
สาหรับการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (International Portfolio Investment)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้ให้คานิยามตามการแจกแจงของสิ นทรัพย์และหนี้สินว่าเป็ น
การลงทุนในตราสารทุน (Equity Instruments) และตราสารหนี้ (Debt Instruments) ในต่างประเทศที่ได้มี
การซื้ อขายในตลาดหลัก (Issued by Organizations) และตลาดรอง (Financial Markets) ตราสารหนี้น้ นั ได้
รวมไปถึง พันธบัตร (Bond) ตราสารหนี้ ระยะสั้น (Note) ตราสารทางการเงิน (Money Market Securities)
และตราสารอนุพนั ธ์ (Financial Derivatives)4
ตราสารทุน (Equity Instruments) ในที่น้ ีครอบคลุมถึงตราสารในส่ วนของความเป็ นเจ้าของ
ในบริ ษทั เช่น หุ น้ สามัญ (Common Share) หุ น้ ร่ วม (Participation) หรื อลักษณะตราสารหุน้ ที่มี
ส่ วนคล้ายกัน (เช่น American Depositary Receipt: ADR) หุ น้ ชนิดอื่นที่ไม่ได้คงความเป็ นเจ้าของ
เช่น หุ น้ บุริมสิ ทธิ์ (Preferred Share) กองทุนรวม (Mutual Fund) และการลงทุนในทรัสต์ก็รวมอยูใ่ น
ประเภทนี้ ดว้ ย

2.2 แนวคิดการลงทุนระหว่ างประเทศ
ปั จจัยที่นามาพิจารณาเพื่อให้เกิดการลงทุน โดยทฤษฎีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
จะช่วยชี้ให้ผลู ้ งทุนเห็นถึงปั จจัยที่สามารถทาให้เกิดการลงทุนซึ่ งเกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ทาให้ธุรกิจมี
ความแตกต่างกันในระหว่างประเทศ และปั จจัยที่ทาให้ผปู ้ ระกอบการได้เปรี ยบในการแข่งขัน

4

International Monetary Fund, 1993, Balance of Payments Manual, 5th ed. (Washington). Paragraph 387.
www.imf.org/external/np/sta/bop/BOPman.pdf
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ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดัน โดยการศึกษาของ Schneider and Frey (Schneider and Frey,
1985)5 ได้แบ่งตัวปั จจัยกาหนดการลงทุนโดยตรงเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ประเภทที่เน้นการเมืองมากแต่เน้นเศรษฐกิจน้อย (Much Politics, Little Economics)
ซึ่ งได้ให้ความสนใจในเรื่ องเสถียรภาพทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
(2) เน้นเศรษฐกิจมากแต่เน้นการเมืองน้อย (Much Economics, Little Politics)
คือ เน้นแต่ตวั ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมากกว่าปั จจัย
ทางการเมืองในประเทศนั้น ๆ และ
(3) ประเภทที่ผสมระหว่างปั จจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน
(Unstructured Amalgamation of Economics and Politics) เป็ นการให้ความสาคัญปัจจัยทางการเมือง
และเศรษฐกิจในอัตราที่เท่า ๆ กัน ในที่น้ ีจะดูรวมไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจที่มีในประเทศ เป็ นต้น
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ อ้อทิพย์ (2535)6ได้สรุ ปประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ ดังนี้
1) การลดต้นทุนการผลิตจากการเข้าถึงทรัพยากรราคาถูก อาทิเช่น การเข้าถึงแหล่งแรงงาน
ที่มีราคาถูก เนื่องจากประเทศผูร้ ับทุน (Host Country) จะมีจานวนประชากรมาก ทาให้อตั ราค่าจ้างค่อน
ข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศเจ้าของทุน (Home Country) หรื อการลดต้นทุนด้านค่าขนส่ ง เป็ นต้น
2) การเข้าถึงแหล่งตลาดที่จะระบายสิ นค้าให้แก่ประเทศเจ้าของทุน โดยเฉพาะในประเทศ
ที่มีจานวนประชากรมาก เช่น ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมามีเงินทุน
จากต่างชาติไหลเข้าไปลงทุนมาก ขณะเดียวกันในประเทศจีนเองก็มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้าง
สู งจึงเป็ นแรงเสริ มให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนมากยิง่ ขึ้น
3) การได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศผูร้ ับทุน โดยนโยบายของประเทศผูร้ ับทุน
มีนโยบายสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในระยะเวลาหนึ่ง
การลดอากรขาเข้าแก่เครื่ องมือ เครื่ องจักร การกีดกันสิ นค้านาเข้าที่จะแข่งขันกับสิ นค้าที่ทาการผลิต
การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา และการนาผลกาไรกลับคืนประเทศ ดังเช่นกรณี ประเทศไทยก็มี
การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีแก่นกั ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ ผ่านสิ ทธิ ประโยชน์ของ BOI
เป็ นต้น
4) การลดการต่อต้านสิ นค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ ในบางประเทศจะมีความเป็ นชาตินิยมสู ง

5

Schneider, Friedrich and Bruno S. Frey. 1985. “Economic and Political Determinants of Foreign
Direct Investment.” World Development 13(2): 161-175.
6
อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม, “เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น”, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532
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อาจต่อต้านสิ นค้าที่มาจากต่างประเทศผ่านทั้งด้านสังคม หรื อด้านการกีดกันทางการค้าจากอัตราภาษี
นาเข้าที่สูง ดังนั้น การเข้าไปลงทุนสร้างฐานการผลิตก็จะเป็ นการลดอุปสรรคดังกล่าว และช่วยให้สามารถ
ผลักดันสิ นค้าสู่ ตลาดภายในประเทศของผูร้ ับทุนได้ง่ายขึ้น
5) การเข้าถึงเทคโนโลยีและความได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ เช่น ในบางกรณี การเข้าไปลงทุนผ่าน
การร่ วมทุนหรื อการเข้าไปซื้ อกิจการ (Merger and Acquisition) ในต่างประเทศ นอกจากจะเป็ นการเพิ่ม
ความได้เปรี ยบทางเชิงกลยุทธ์ดา้ นการตลาด แต่จะเป็ นการเข้าถึงเทคโนโลยีหรื อสิ ทธิ บตั ร เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน อาทิเช่น การเข้าไปลงทุนของบริ ษทั รถยนต์มาเลเชียโปรตอนในบริ ษทั ผลิต
รถยนต์โลตัสของอังกฤษ กองทุนเพื่อความมัง่ คัง่ แห่งชาติอาบูดาบีเข้าลงทุนในบริ ษทั ผลิตรถยนต์ Ferrari
เพื่อปูทางไปสู่ การสร้างสวนสนุก Ferrari หรื อเข้าลงทุนในบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่าง GE
เพื่อสร้างความสัมพันธ์เพื่อต่อยอดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Medical Technology)
และพลังงานสะอาด (Clean Energy) เป็ นต้น
ประโยชน์ต่าง ๆ นี้เป็ นประโยชน์ผา่ นทางการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ช่องทางการลงทุนต่างประเทศสามารถดาเนินการผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ซึ่งประโยชน์ในการเกิดการกระจายความเสี่ ยงด้านการลงทุน การลงทุนเพื่อรับประโยชน์จากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจที่สูงในต่างประเทศ หรื อแม้แต่การป้ องกันความเสี่ ยงของการบริ โภค เป็ นต้น
6) การกระจายความเสี่ ยงของการลงทุนระหว่างประเทศ
Markowitz (1952)7 ได้ศึกษาพบว่า การลงทุนเพิ่มหลักทรัพย์เข้าไปในพอร์ ตการลงทุน
โดยความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวกับหลักทรัพย์อื่นที่อยูใ่ นพอร์ ตอยูใ่ นระดับที่ต่าจะสามารถ
ลดความเสี่ ยงหรื อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนได้ และยิง่ ความสัมพันธ์
ระหว่างกันของหลักทรัพย์นอ้ ยลงเท่าใด ก็ยงิ่ ทาให้ความเสี่ ยงของผลตอบแทนของพอร์ ตลดลงยิง่ ขึ้น กล่าว
โดยละเอียด คือ ความเสี่ ยงนั้นสามารถแบ่งออกเป็ นสองประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยที่มาจาก
ตัวประเภทธุ รกิจเองและปั จจัยภายนอกที่มาจากปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจการเงิน
ในยุโรป เป็ นต้น

2.3 แนวคิดความเสี่ ยงจากการลงทุนระหว่ างประเทศ
โดยทัว่ ไปความเสี่ ยงจากการลงทุน (Investment Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่ผลู ้ งทุน
จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นคลาดเคลื่อนหรื อสู ญไปจากความคาดหวังที่จะได้รับ ซึ่งสามารถวัด
ได้โดยช่วงของผลตอบแทน หากช่วงผลตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผลตอบแทนที่สูงสุ ดและต่าสุ ดนี้
ยิง่ กว้างขวางขึ้นเพียงใดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนในอนาคตก็มากขึ้นเท่านั้น
7

Markowitz, H.M. "Portfolio Selection". The Journal of Finance 7 (1): 77–91, March 1952
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เครื่ องชี้วดั ความเสี่ ยงโดยทัว่ ไปของความเสี่ ยงจากการลงทุนตามวิธีทางสถิติ คือ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความแปรปรวน (Variance) ของอัตราผลตอบแทน โดย
เครื่ องชี้ความเสี่ ยงนี้เป็ นมาตรวัดการกระจายตัวของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ซึ่ งสะท้อนถึงโอกาสที่
อัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจริ งไม่เป็ นไปตามอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ หากค่าความเบี่ยงเบนนี้มีค่า
ในระดับสู งก็จะแสดงขึ้นการกระจายตัวของผลตอบแทนที่คาดหวังสู งขึ้นเท่านั้น ซึ่ งก็แสดงว่าความเสี่ ยง
ของการลงทุนดังกล่าวก็สูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในบางกรณี อาจจะไม่ใช่
เครื่ องมือที่เหมาะสมในการวัดความเสี่ ยง เนื่องจากการกระจายตัวของผลตอบแทน (Return Distribution)
ไม่ใช่การกระจายตัวแบบสมมาตร ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งอาจจะทาให้
ค่าความเสี่ ยงจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสู งหรื อต่ากว่าความเป็ นจริ งได้
โดยทัว่ ไปความเสี่ ยงจากการลงทุนที่นกั ลงทุนจะต้องเผชิ ญ ซึ่ งอาจจะได้ท้ งั ความเสี่ ยงที่
สามารถบริ หารจัดการได้จากการกระจายการลงทุน ซึ่ งทางทฤษฎีเราเรี ยกความเสี่ ยงดังกล่าวว่าเป็ น
Unsystemic Risk อย่างไรก็ตาม ก็จะมีความเสี่ ยงบางส่ วนที่ไม่สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้
และนักลงทุนทุกรายต้องเผชิญ คือ ความเสี่ ยงจากระบบ (Systemic Risk) โดยความเสี่ ยงจากการลงทุน
สามารถแบ่งได้ ดังนี้
1) ความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโดยรวมที่หลักทรัพย์ทุกตัวต้องเผชิ ญ ซึ่ งอาจจะเผชิ ญมากหรื อน้อยแต่ต่างกันได้ แต่ความเสี่ ยงนี้ไม่
สามารถขจัดออกไปได้แม้จะกระจายการลงทุนออกไปแล้วก็ตาม
2) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจาก
ความแปรผันของอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสู ง ได้แก่ ตราสารหนี้ระยะยาวที่มี
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินปรับเพิ่มขึ้นและหากผูล้ งทุนมีความจาเป็ น
ที่จะต้องขายตราสารหรื อพันธบัตรที่ลงทุนไว้ในตลาดตราสารหนี้ ผูข้ ายก็จะต้องเสนออัตราผลตอบแทน
(Yield) แก่ผสู ้ นใจซื้ อเท่าเทียบกับระดับดอกเบี้ยปั จจุบนั ดังนั้น ราคาของตราสารจะต้องปรับลดลง
3) ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk หรื อ Default Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากตัว
บริ ษทั นั้น ๆ เองว่าจะจ่ายคืนหนี้หรื อปฏิบตั ิตามภาระผูกผันได้อย่างสมบูรณ์หรื อไม่ โดยในการวิเคราะห์
สามารถพิจารณาได้จากปั จจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เช่น พื้นฐานทางการเงินความสามารถในการ
บริ หารจัดการ ความสามารถในการทากาไร ระดับการก่อหนี้ความสามารถในการชาระหนี้หรื อส่ วนแบ่ง
การตลาด เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านเครดิตอาจจะใช้ขอ้ มูลจากสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่ อถือ โดยบริ ษทั ซึ่งทาหน้าที่ให้บริ การจัดอันดับคุณภาพและความเสี่ ยงของตราสารประเภทหนี้
หรื อของบริ ษทั หรื อองค์การต่าง ๆ โดยในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ จะพิจารณาระดับ
ความสามารถของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารที่จะชาระคืนเงินต้น และชาระดอกเบี้ยได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ผลการจัดอันดับจะเผยแพร่ ให้คนทัว่ ไปได้ทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหรื อ
ประโยชน์อย่างอื่น อันดับความน่าเชื่อถือจะแสดงเป็ นสัญลักษณ์ตวั อักษร โดยเริ่ มจากความน่าเชื่ อถือระดับ
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สู งสุ ดไปจนถึงระดับต่าสุ ด อย่างไรก็ตาม Katz (2009)8 ผลจากการปัญหาวิกฤติ Subprime ในช่วงที่ผา่ นได้
แสดงให้เห็นว่าปั ญหาจากการใช้ขอ้ มูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ
เนื่องจากอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะไม่ได้สะท้อนความเสี่ ยงที่แท้จริ ง และการวิเคราะห์และการปรับ
อันดับความน่าเชื่ อถือ อาจจะไม่ได้ทนั ต่อเหตุการณ์ ซึ่ งทาให้เกิดความเสี ยหายแก่นกั ลงทุน และเป็ นส่ วน
หนึ่งของสาเหตุที่ทาให้แก้วกิ ฤตการเงินที่ผา่ นมา และชี้ให้เห็นว่าควรปรับปรุ งโครงสร้างของการจัดอันดับ
ความน่าเชื่ อถือประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
4) ความเสี่ ยงจากธุ รกิจ (Business Risk หรื อ Industry Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
จากลักษณะของกลุ่มธุ รกิจ หรื ออุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อการลงทุนราคาของหลักทรัพย์ที่
ลงทุนได้
ความเสี่ ยงที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นความเสี่ ยงพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน
อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากจะเผชิญความเสี่ ยงจากการลงทุนที่กล่าวมาแล้วยังมี
ความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณาเพิ่ม โดย Errunza and Losq (1887)9 ได้ช้ ีประเภทความเสี่ ยงในการลงทุน
ในต่างประเทศที่นกั ลงทุนต้องได้รับ ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงทางการเมืองรวม
ความเสี่ ยงด้านนโยบายของประเทศที่ไปลงทุน
5) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนในการลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนปกติสินทรัพย์
ต่างประเทศของประเทศใดมักจะถูกซื้ อในหน่วยเงินตราของประเทศนั้น ทาให้นกั ลงทุนต้องเจอกับความ
ไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนหรื อค่าเงินของหน่วยเงินตรานั้น Roon, Eiling, Hillion and Gerard (2009)10
ได้อธิบายถึง ความเสี่ ยงในการลงทุนในหุ น้ ในต่างประเทศว่า ผลตอบแทนของหุ ้นต่างประเทศจะมากหรื อ
น้อยย่อมขึ้นอยูก่ บั ระดับความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนและอุตสาหกรรมของหุ ้นเหล่านั้น ทั้งนี้ ปั จจัยเหล่านี้
มีความสาคัญระดับประเทศของตัวหุ ้นเหล่านั้น เช่น อัตราแลกเปลี่ยนย่อมได้รับผลกระทบมาจาก
อัตราดอกเบี้ย อานาจซื้ อโดยเปรี ยบเทียบ เป็ นต้น ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศของบริ ษทั ที่ออก
หุ น้ เหล่านั้นย่อมส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและผลกาไรขาดทุนของบริ ษทั ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทั้งนี้ ความผันผวนของปั จจัยเหล่านี้ถูกส่ งผลกระทบจากการบูรณาการทางตลาดเงินระดับโลกเช่นเดียวกัน
โดยสาหรับการลงทุนในหุ น้ ต่างประเทศ ความเสี่ ยงของค่าเงินคิดเป็ นร้อยละ 10 - 15 ของความเสี่ ยงทั้งหมด
แต่ความเสี่ ยงอาจจะมากขึ้นสาหรับพันธบัตร ความเสี่ ยงของค่าเงินสามารถถูกทาให้หมดไปได้ โดยการลงทุน
8

Jonathan Katz, Credit Rating Agency: No Easy Regulatory Solution, World Bank Crisis Response Note 8, October 2009
Cite from Cosset, Jean-Claude; Suret, Jean-Marc. Journal of International Business Studies | June 22, 1995. Available at
http://business.highbeam.com/603/article-1G1-18256349/political-risk-and-benefits-international-portfolio
10
De Roon, Frans A., Eiling, Esther, Hillion, Pierre and Gerard, Bruno, International Portfolio Diversification: Currency,
Industry and Country Effects Revisited (December 2009). EFA 2002 Berlin. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=302353 or doi:10.2139/ssrn.302353
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ในหลักทรัพย์ที่มีหน่วยเงินตราแตกต่างกัน และหน่วยเงินตราเหล่านี้ควรมีความสัมพันธ์กนั ต่า ความเสี่ ยง
ของค่าเงินสามารถแยกออกได้เป็ นความไม่แน่นอนของค่าเงินและความสัมพันธ์กนั ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน
และผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยเงินท้องถิ่น โดยทัว่ ไปพบว่าสาหรับค่าเงินที่เป็ นสกุลหลัก
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดหุ ้นมักจะมีทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาสั้น ๆ
แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในหลาย ๆ งานวิจยั พบว่า ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ไม่ได้ทาให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ ตลดลง เนื่ องมาจากประโยชน์ของการกระจายการลงทุนและยังทา
ให้ความเสี่ ยงของพอร์ตโดยรวมลดลงอีกด้วยในการกระจายการลงทุน เราสามารถลดความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้โดยการป้ องกันความเสี่ ยงผ่านการซื้ อหรื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเงินตรา ซึ่ งโดยทัว่ ไป
จะมีอายุสัญญาน้อยกว่าหนึ่งปี แต่อตั ราส่ วนการลงทุนสาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงที่เหมาะสมยังคงเป็ นที่
ถกเถียง นักวิจยั บางคนพบว่าการป้ องกันความเสี่ ยงของค่าเงินสามารถลดความเสี่ ยงของพอร์ ตโดยรวมได้ใน
ระยะสั้น แต่กลับเพิ่มความเสี่ ยงของพอร์ ตในระยะยาว
ทั้งนี้ ความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
เกี่ยวกับทุนและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาทิเช่น การเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การเก็บ
ภาษีกบั เงินทุนไหลเข้า การนา Capital Control มาใช้ เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลการที่บริ ษทั ลูกจะส่ งผลกาไร
กลับไปบริ ษทั แม่ หรื อการนาเงินลงทุนออกมาจากประเทศที่ลงทุน เป็ นต้น
6) ความเสี่ ยงด้านการเมือง (Political Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวน
ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แล้วทาให้เงื่อนไขการลงทุนในประเทศต่างไปจากรู ปแบบที่เคยคาดไว้
แต่เดิม ซึ่ งอาจจะสร้างความเสี่ ยงหายให้เกิดขึ้นกับการลงทุน โดย Popovich (2007)11 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของความเสี่ ยงทางด้านการเมืองต่อการลงทุนทางตรงของผูล้ งทุนต่างชาติในประเทศรัสเซี ย
จากผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหนึ่งของการที่นกั ลงทุนทางตรงต่างชาติไม่ตอ้ งการที่จะเข้ามาลงทุนในรัสเซี ย
อันเนื่องมาจากความเสี่ ยงทางด้านการเมือง ทั้งนี้ ระบบทางการเมืองของรัสเซี ยจริ งอยูย่ งั ไม่มีเสถียรภาพที่
มัน่ คงพอ อีกทั้งมีการตัดสิ นใจผิดพลาดในนโยบายการดาเนินงานในอดีตให้เห็นทาให้นกั ลงทุนไม่มีความ
เชื่อมัน่ พอที่จะเสี่ ยงเข้ามาลงทุนในประเทศรัสเซี ย นอกจากนี้กฎระเบียบของระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยังไม่มีมาตรฐานที่ทาให้นกั ลงทุนเชื่อถือ ดังนั้น นักลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจึงชะลอการลงทุน
ในประเทศรัสเซีย
นอกจากนี้ Busse และ Hefeker (2005)12 ได้ศึกษาถึงปัจจัยของความเสี่ ยงทางการเมือง
ที่ทาให้นกั ลงทุนทางตรงในต่างประเทศพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการที่จะตัดสิ นใจลงทุนปั จจัยเหล่านั้น
ได้แก่ เสถียรภาพที่มนั่ คงของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ การไม่มีซ่ ึ งความขัดแย้งภายในประเทศ สิ ทธิ โดยชอบ
11

Popovich, Andrey, Investing in Emerging Markets: Finding Out how Political Risk Influences FDI in Russia (April 20,
2007). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=996414
12
Busse, Matthias and Hefeker, Carsten, Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment (April 2005). HWWA
Discussion Paper No. 315. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=704283
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ทางประชาธิ ปไตยและกฎหมายมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ สาหรับนโยบายที่สามารถดึงดูดนักลงทุนทางตรง
ให้เข้าไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ ได้ อีกประเทศที่เห็นได้ชดั ถึงความมีศกั ยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นัน่ คือ ประเทศจีน นักลงทุนทางตรงหลายประเทศให้ความสนใจและอยากจะเข้าไปลงทุนในประเทศจีน
เนื่องจากเล็งเห็นถึงข้อได้เปรี ยบทางด้านฐานการผลิ ต เช่น ต้นทุนแรงงานและทรัพยากรที่มีราคาถูก แต่ทว่า
บทบาททางการเมืองของจีนและความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจนั้นยังมีอยู่ ดังที่ได้อธิ บายไว้โดย Cheng (2009)13
อีกกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่น่าสนใจคือประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนื อที่มี
ศักยภาพในการเติบโตแต่สัดส่ วนของการลงทุนทางตรงโดยต่างประเทศนั้นยังมีนอ้ ยอยูเ่ นื่องจากปั จจัยความ
เสี่ ยงต่าง ๆ จากการศึกษาของ Chan และ Gemayel (Chan and Gemayel, 2004)14 ได้อธิ บายไว้วา่ ความเสี่ ยง
ที่ไม่คงที่ทาให้การตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุนมีความคลาดเคลื่อนได้ ความเสี่ ยงในที่น้ ีได้แก่ ความเสี่ ยง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการเมืองในแถบประเทศตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ ประเทศเหล่านี้
สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนทางตรงในประเทศได้ หากสามารถทาให้ความผันผวน
ในความเสี่ ยงในการลงทุนน้อยลง ซึ่งหมายถึงภาครัฐจะต้องมีความมัน่ คงในนโยบายลดความผันผวน
ทางความเสี่ ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการเงินภายในประเทศ ลดความขัดแย้งทางด้านการเมืองและ
เหตุการณ์ไม่สงบต่าง ๆ
จากการศึกษาต่าง ๆ ข้างต้น จะเห็นได้วา่ ความเสี่ ยงทางด้านนโยบายและเสถียรภาพทาง
การเมืองของประเทศที่จะไปลงทุนนั้นเป็ นปั จจัยสาคัญที่นกั ลงทุนทางตรงในต่างประเทศให้ความสาคัญ
เป็ นพิเศษ ถึงแม้ประเทศเหล่านั้นจะมีขอ้ ได้เปรี ยบทางการลงทุนต่าง ๆ เช่น ค่าแรงถูก ทรัพยากรมาก
วัตถุดิบมีราคาที่ต่า แต่หากประเทศเหล่านั้นมีความเสี่ ยงในระดับมหภาค (ความเสี่ ยงของประเทศทั้ง
ทางด้าน เศรษฐกิจ การเงิน นโยบายการลงทุน การเมือง) นักลงทุนทางตรงในต่างประเทศโดยส่ วนใหญ่
อาจจะเลือกไปลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ ยงทางด้านนี้นอ้ ยกว่า ถึงแม้ตน้ ทุนการผลิตจะไม่ต่าเท่ากับ
ประเทศที่มีความเสี่ ยงสู งก็ตาม ความเสี่ ยงในการโยกย้ายเงินทุนความเสี่ ยงในการดาเนิ นกิจการ ความเสี่ ยง
จากการถูกจากัดสิ ทธิ ในการเป็ นเจ้าของ และอาจรวมไปถึง การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน การยึดคืน
ทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีหรื อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจของประเทศ
อาจกล่าวได้วา่ ความเสี่ ยงของประเทศคู่สัญญาเป็ นนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นที่ทาให้ผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ของการลงทุนจากต่างประเทศลดลง หรื อทาให้การจ่ายเงินปั นผล ดอกเบี้ย และเงินต้นให้แก่ผลู ้ งทุน
จากต่างประเทศลดลง อาจรวมไปถึงความเสี่ ยงจากการผิดชาระหนี้อนั เนื่องมาจากการกระทาของรัฐบาล
หรื อจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่เข้าไปลงทุน ในการจัดการกับความเสี่ ยงนี้
13

Cheng William, The Return And Risk Of Foreign Direct Investment In China (Feb 27, 2009). Available at
http://www.articlesbase.com/investing-articles/the-return-and-risk-of-foreign-direct-investment-in-china-793553.html
14
Chan Kitty K., and Gemeyel Edward R., Risk Instability and the Pattern of Foreign Direct Investment
in the Middle East and North Africa Region (August 2004). IMF Working Paper, WP/04/139
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นักลงทุนต้องประเมินและคาดการณ์อนาคตทางเศรษฐกิจ การเมือง และความสามารถในการจ่ายหนี้
ค้างชาระของประเทศที่จะเข้าไปลงทุนให้รอบคอบ
นอกจากนี้ นักลงทุนควรประเมินการเข้าไปแทรกแซงธุ รกิจเอกชนโดยภาครัฐ ความสามารถ
ของแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ โครงสร้าง ขนาด และสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์
รวมไปถึงข้อจากัดเชิงข้อมูล ข้อมูลในทางการเงินของบริ ษทั ต่างประเทศอาจมีอยูจ่ ากัด และอาจยากต่อ
การทาความเข้าใจเนื่องมาจากหลักการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นสากล อีกทั้งปั ญหาเรื่ องบรรษัทภิบาลและการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยที่เป็ นชาวต่างชาติ
จากที่กล่าวในข้างต้นจะพบว่าการลงทุนในต่างประเทศนั้นเพิ่มโอกาสให้นกั ลงทุนได้ผลประโยชน์
เพิม่ มากขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศ แต่ตอ้ งมีการลงทุนที่ระมัดระวังในแง่ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับปั ญหาและ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกิดในประเทศนั้นที่จะเข้าไปลงทุน แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนในต่างประเทศก็ยงั ไม่ได้เป็ นที่
นิยมมากนักจากผลการสารวจทางสถิติจะเห็นได้วา่ นักลงทุนส่ วนใหญ่ก็ยงั เลือกที่จะลงทุนภายในประเทศ
เป็ นหลัก ซึ่ง Lewis and Karen (1999) ได้คน้ พบว่าตั้งแต่ปี 1970 เป็ นต้นมา สัดส่ วนของการถือครองและ
ลงทุนในสิ นทรัพย์ต่างประเทศโดยนักลงทุนภายในประเทศนั้นค่อนข้างต่ากว่ามาตรฐานที่คาดการณ์ไว้
ซึ่ งสาเหตุที่เลือกลงทุนภายในประเทศเป็ นหลักก็มีหลายเหตุผลสามารถจาแนกได้ดงั ต่อไปนี้
(1) อุปสรรคในการลงทุนต่างประเทศ (Barriers to International Investment) นักลงทุนมักจะ
แสวงหาผลตอบแทนที่สูง นัน่ หมายถึงว่าต้นทุนในการลงทุนควรที่จะไม่สูงเกินไป อุปสรรคในการลงทุน
ต่างประเทศ ส่ วนใหญ่จึงมักเกี่ยวเนื่องกับต้นทุน การขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ ในแง่
ต่าง ๆ เช่น การควบคุมเงินตรา (Capital Control) ต้นทุนในการดาเนินธุรกรรม (Relative Trading Cost)
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับด้านการจ่ายภาษี (Differential Tax Treatment) เป็ นต้น ทาให้นกั ลงทุนต้องประสบกับ
ปัญหาการขาดทุนเนื่องจากต้นทุนที่สูงในการลงทุน
(2) ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่เท่าเทียมกัน (Information Asymmetries) ข้อมูลในการลงทุน
เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับนักลงทุน หากมีขอ้ มูลในมือไม่เพียงพอก็อาจจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจที่ผดิ พลาด
และส่ งผลในต้นทุนสู งและผลตอบแทนที่ได้ในการไปลงทุนในต่างประเทศอาจจะต่ากว่าการลงทุน
ภายในประเทศ
(3) วัฒนธรรมและภาษาและพฤติกรรมการลงทุน จากผลการศึกษาของ Grinblatt and Keloharju
(2001) พบว่า นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะลงทุนในสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่ใช้ภาษาที่ตวั เองคุน้ เคยมากกว่า
ดังตัวอย่างจากการศึกษาทางด้านสถิติพบว่านักลงทุนที่สามารถพูดภาษาสวีดิชได้ก็เลือกที่จะลงทุน
ในบริ ษทั ที่มีการออกรายงานประจาปี รวมถึงมีผบู้ ริ หารที่สามารถพูดภาษาสวีดิชได้ดี
(4) ความเสี่ ยงที่เกิดจากการผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนในต่างประเทศทาให้
นักลงทุนต้องเผชิญกับความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะกระทบต่อผลตอบแทนที่นกั ลงทุน
จะได้รับ ดังนั้น นักลงทุนจึงมุ่งการลงทุนไปในยังประเทศที่มีค่าเงินที่มีเสถียรภาพและเป็ นที่นิยม ซึ่งหากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้านค่าเงินอาจจะไม่ได้มีการผันผวนมากนัก
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แผนภาพที่ 2.1 ความสั มพันธ์ ของความเสี่ ยงโดยรวมลดลงจากการลงทุนแบบกระจายความเสี่ ยง

ที่มา : Eun and Resnick (2008), “International Financial Management”, 4th Edition
แต่กระนั้นการลงทุนภายในประเทศ ผูล้ งทุนอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของตลาดในประเทศนั้น ๆ หากผูล้ งทุนต้องการลดความเสี่ ยงอาจจะมีการกระจายการลงทุน
ไปในตลาดต่างประเทศ นักลงทุนจะสามารถลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นได้ เทียบกับการลงทุนในประเทศเพียง
ประเทศเดียว แต่อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจจะต้องมีความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศนั้น ๆ
แผนภาพที่ 2.2 ความเสี่ ยงการลงทุนแบบกระจายความเสี่ ยงภายในประเทศและในต่ างประเทศ

ที่มา : Eun and Resnick (2008), “International Financial Management”, 4th edition
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ในการกระจายความเสี่ ยงโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายนี้ ผูท้ ี่ลงทุนในตลาดระหว่าง
ประเทศจะมีทางเลือกในการลงทุนได้หลากหลาย อาทิ หุน้ พันธบัตร หรื อหลักทรัพย์ของประเทศอื่น ๆ
ทาให้สามารถกระจายความเสี่ ยงและลดความเสี่ ยงของพอร์ ตโดยรวมได้มากขึ้นจากการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ากับพอร์ ตการลงทุนในประเทศ และโดยทัว่ ไปแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์ของประเทศอื่นกับหลักทรัพย์ในประเทศ จะต่ากว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักทรัพย์ในประเทศเดียวกันสื บเนื่องมาจากหลักทรัพย์ในประเทศเดียวกันได้รับผลกระทบจากนโยบาย
เศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นนโยบายการเงิน การคลัง การค้า ภาษี หรื ออุตสาหกรรมที่เหมือน ๆ กัน แต่กรณี ลงทุน
ต่างประเทศจะพบว่าอาจจะมีนโยบายเศรษฐกิจและปัจจัยด้านอื่น ๆ ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
ดังนั้น การลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศย่อมทาให้เกิดการกระจายความเสี่ ยงได้
มากกว่า
สาหรับการลงทุนในต่างประเทศนี้ สามารถช่วยในการลดความเสี่ ยงได้มากกว่าการลงทุน
ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ดังแผนภูมิรูปภาพด้านล่าง จะเห็นได้วา่ หากนักลงทุนมีการลงทุนแบบ
กระจายความเสี่ ยงในต่างประเทศ นอกจากผูล้ งทุนจะสามารถลดความเสี่ ยงได้แล้วยังจะได้รับผลตอบแทนที่
เพิม่ มากขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนภายในประเทศอย่างเดียว สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากนักลงทุนสามารถ
เลือกลงทุนในสิ นทรัพย์ต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม (Beta =-1) กับสิ นทรัพย์
ภายในประเทศ ซึ่ งจะสามารถสร้างพอร์ ตการลงทุนระหว่างประเทศ (International Diversified Portfolio
Opportunity Set) ที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ ยงดีกว่าพอร์ ตการลงทุนที่จากัดเฉพาะการลงทุน
ภายในประเทศ (Domestic Portfolio Opportunity Set) ได้
แผนภาพที่ 2.3 ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากการกระจายการลงทุนไปในต่ างประเทศ

ที่มา : Eun and Resnick (2008), “International Financial Management”, 4th edition
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Griffin/Stulz (2001)15 พบว่า ปั จจัยที่ทาให้การกระจายการลงทุนระหว่างประเทศได้ผลตอบแทน
ที่ดี เนื่ องมาจากระบบเศรษฐกิจการเมืองที่แตกต่างของแต่ละประเทศ มากกว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเศรษฐกิจโลกมีการบูรณาการเข้าหากันมากขึ้น ความสามารถในการ
กระจายความเสี่ ยงโดยการลงทุนในประเทศต่าง ๆ อาจจะลดลง นักวิชาการจึงได้หนั ไปให้ความสนใจกับ
การกระจายความเสี่ ยงโดยการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทจากการศึกษาก็พบว่าการลงทุนทั้งใน
หุ น้ และพันธบัตรระหว่างประเทศ ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทั้งการลงทุนในหุ น้ ต่างประเทศ หรื อพันธบัตร
ต่างประเทศเพียงอย่างเดียว หรื อการลงทุนในหุ ้นหรื อพันธบัตรในประเทศเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม Keating and Natella (2010)16 พบว่า ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาโลกาภิวตั น์ตลาดเงิน
ตลาดทุนที่ขยายตัวเพิม่ ขึ้นก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทุนของตลาดประเทศที่พฒั นาแล้ว
(Developed Markets) และตลาดประเทศกาลังพัฒนา (Emerging Markets) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้น ดังนั้น ประโยชน์ที่จะได้จากการกระจายความเสี่ ยงจากการเพิ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศเข้า
ไปในพอร์ตการลงทุน ก็อาจจะไม่ช่วยให้ความเสี่ ยงหรื อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ ตการลงทุนลดลงได้
มากเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
แผนภาพที่ 2.4 Correlation Between Markets, 1991-2011

ที่มา : BlackRock Investment Institute (2011), “Are Emerging Markets the Next Developed Markets?”

15

Griffin/Stulz (2001)
Keating, Giles and Stefano Natella,(2010), Global Investment Returns Yearbook 2010, Credit Suisse Research
Institite, February
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7) การมีส่วนร่ วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอื่น
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วโดยทัว่ ๆ ไปมักจะเกิดควบคู่ไปกับการเจริ ญเติบโต
อย่างรวดเร็ วของตลาดทุนภายในประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ทาให้นกั ลงทุนสามารถมีส่วนร่ วม
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ ผ่านการซื้ อหลักทรัพย์ในตลาดทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในทวีปยุโรป ละตินอเมริ กา เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา อ้างอิง
จากข้อมูลของธนาคารโลก ประเทศที่เป็ นตลาดเกิดใหม่จะมีรายได้อยูใ่ นระดับต่าหรื อปานกลาง แต่มีอตั รา
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสู งตัวอย่างของประเทศเหล่านี้ได้แก่ เม็กซิ โก ตุรกี เกาหลี และ
ไต้หวัน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ ทาให้ตลาดทางการเงินในประเทศเหล่านี้
เกิดการขยายตัวอย่างมาก นักลงทุนได้รับผลตอบแทนเป็ นจานวนหลายเท่าของมูลค่าหลักทรัพย์
ที่ถือครองภายในเวลาไม่กี่ปี นอกจากประเทศที่เป็ นตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ ผูล้ งทุนควรให้ความสนใจ
กับประเทศที่พฒั นาแล้วหรื อประเทศอุตสาหกรรมอย่าง ญี่ปุ่น เดนมาร์ ค หรื อเนเธอร์ แลนด์ เนื่องจาก
ประเทศเหล่านี้ นอกจากจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสู งแล้ว ยังมีเสถียรภาพทาง
การเมืองในระดับที่สูงด้วยเช่นกัน ส่ งผลให้สัดส่ วนของเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่มีสัดส่ วนที่ใหญ่ข้ ึน
ในเศรษฐกิจโลก ขณะที่สัดส่ วนของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้วกลับมีสัดส่ วนที่ปรับลดลง
จากช่วงทศวรรษที่ 90 อย่างชัดเจน
แผนภาพที่ 2.5 สั ดส่ วนเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจต่ าง ๆ กับเศรษฐกิจโลก
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ที่มา : IMF World Economic Outlook Database (October 2012)

2.4 งานวิจยั เกีย่ วกับการลงทุนระหว่ างประเทศ
จากกรณี ศึกษาโดย Yao, Sutherland and Chen (2010)17 ในเรื่ องของการลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศของประเทศจีนที่ไปลงทุนในประเทศออสเตรเลียโดยบริ ษทั ไชนัลโก (Chinalco) และริ โอ
ตินโต (Rio Tinto) ทั้งนี้ จากการควบรวมกิจการแร่ เหล็กซึ่ งไชนัลโก้ไม่อยากเสี ยความเป็ นผูน้ าในตลาดโลก
ไป จึงได้ทาการควบรวมกับริ โอตินโต ซึ่ งมีหนี้สินมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2008 การเข้าไปลงทุน
โดยตรงในประเทศออสเตรเลียนี้ เพื่อการมองหาทรัพยากรแร่ เหล็กเพิม่ มากขึ้นสาหรับจีนและนาไปสู่ ความ
เป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก
และการศึกษาของ Lipsey (2002)18 ได้เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศแม่และบริ ษทั ที่บริ ษทั ประเทศ
แม่ไปลงทุนโดยตรง และพบว่าประเทศแม่ได้รับผลกระทบจากการไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในแง่
ของค่าแรงที่ตา่ งประเทศถูกกว่า แต่ผลิตสิ นค้าได้มากกว่าประเทศแม่เองนั้นก็มีความกังวลในเรื่ องของการ
จ้างงานและการสู ญเสี ยกาลังในการส่ งออก เนื่องจากประเทศที่ไปลงทุนโดยตรงนั้นทาได้ดีกว่า เช่น ในกรณี
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีบริ ษทั ไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเป็ นจานวนมาก แต่ถึงกระนั้นก็ไม่
สามารถสรุ ปได้วา่ ประเทศที่พฒั นาแล้วจะต้องสู ญเสี ยจากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศแม่ที่ยงั มีเศรษฐกิจ
มัน่ คงถึงแม้วา่ จะมีการไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสวีเดน
ในขณะเดียวกัน Vahter and Masso (2007)19 ได้มีความเห็นสอดคล้องกับ Lipsey ในเรื่ องของ
ข้อเสี ยเปรี ยบของการไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ จากกรณี ศึกษาของประเทศเอสโตเนียที่วา่ โรงงาน
หรื ออุตสาหกรรมที่ไปลงทุนในต่างประเทศนั้นมีกาลังผลิตมากกว่าและส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั หรื อ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในประเทศแม่ ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงทั้งตลาดในประเทศและการส่ งออก
จะเห็นได้วา่ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศนั้นจะต้องพิจารณาปั จจัยด้านต่าง ๆ
หลายด้านอาทิเช่น ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการเมือง ด้านสังคม รวมถึงด้านวัฒนธรรมเข้าไปพร้อม
กัน ขณะที่การลงทุนในหลักทรัพย์ผลู้ งทุนหวังแสวงหาอัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการเปลี่ยนแปลง
ของตราสารที่ลงทุน ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ ยงที่จะต้องพิจารณาที่สาคัญ คือ ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market

17

Yao Shujie, Sutherland Dylan, and Chen Jian. “China’s Outward FDI and Resource-Seeking Strategy:
A Case Study on Chinalco and Rio Tinto”, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 17 (2010), 313–326.
18
Lipsey, Robert E., (2002), Home and Host Country Effects of FDI”, Paper for ISIT Conference on Challenges to
Globalization, May 24 to 25
19
Vahter Priit, Masso Jaan.(2007) Applied Economics Quarterly (formerly: Konjunkturpolitik), vol. 53, issue 2, pages
165-196
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Risk) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็ นสาคัญ ทาให้นกั ลงทุนจะต้องคานึงถึงความเสี่ ยงด้วย มิใช่คานึงแต่
ด้านผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว
โดยสรุ ป ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนทางตรงในต่างประเทศหรื อเป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่าง
ประเทศ จะเห็นได้วา่ มีปัจจัยที่เหมือนกันและแตกต่างกันอยู่ อาจจะใช้การลงทุนทั้งสองแบบควบคู่กนั ไป
เพื่อสามารถเลือกการลงทุนให้เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้ ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาและ
วางแผนเป็ นอย่างดี ดังเช่นจากการศึกษาของ Pfeffer (2007)20 การลงทุนในต่างประเทศอย่างเดียวนั้น
มีผลดีสาหรับการลงทุนในประเทศที่มีความผันผวนในปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระดับที่ต่า
เพราะเนื่ องมาจากการลงทุนโดยตรงนั้นนามาซึ่ งการลงทุนเป็ นจานวนมากในต้นทุนคงที่ ซึ่ งผลกาไรหรื อ
การคืนทุนนั้นจะเป็ นไปในรู ปแบบการลงทุนระยะยาว ดังนั้น การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ จึงไม่เหมาะ
สาหรับประเทศที่มีสภาวะความผันผวนที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนในตลาดทุน
ต่างประเทศที่พิจารณาว่าเป็ นการลงทุนในระยะสั้น ไม่มีการลงทุนสู งการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจึงทาได้
โดยสะดวกและสามารถกระจายความเสี่ ยงได้ดี ดังนั้น การลงทุนประเภทนี้จึงเหมาะสาหรับประเทศหรื อ
ตลาดที่มีสภาวะผันผวนสู ง หลังจากการเปรี ยบเทียบการลงทุนทั้งสองแบบ สามารถสรุ ปได้วา่ ควรใช้กลยุทธ์
ในการลงทุนทั้งสองแบบควบคู่กนั ไป

2.5 กองทุนความมัง่ คัง่ แห่ งชาติ
2.5.1. ความหมายและประเภทของกองทุนความมั่งคั่งแห่ งชาติ
1) ความหมายของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds: SWFs)21
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ แปลมาจากคาว่า “Sovereign Wealth Funds” เรี ยกโดย ย่อว่า
“SWF” ได้มีการนิยามกองทุน กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ หลายความหมาย ความหมายอย่างแคบ หมายถึง
กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อบริ หารทุนสารองระหว่างประเทศ (Foreign Exchange Reserve) ความหมาย
อย่างกว้าง หมายถึง กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งเพื่อบริ หารสิ นทรัพย์ของภาครัฐทั้งในส่ วนของธนาคารชาติ
หรื อในส่ วนของรัฐบาล สาหรับสิ นทรัพย์ที่รัฐบาลมีอยูอ่ าจเกิดจากรายได้จากทรัพยากร เช่น น้ ามัน
ก๊าซธรรมชาติ หรื อแร่ ธาตุ เป็ นต้น เมื่อทุนสารองระหว่างประเทศหรื อเงินทุนที่รัฐบาลดูแล มีมากเกิน
ระดับความต้องการก็จะนาไปตั้งกองทุนเพื่อลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รู ปแบบของการลงทุนมี
20

Pfeffer, Barbara. (2007) FDI and International Portfolio Investment – Complement or Substitutes?, University of
Siegen, Aug 21.
21
IMF. “Sovereign Wealth Funds-A Work Agenda.” Prepared by Monetary and Capital และเห็นได้วา่ กองทุนขนาดใหญ่
ของภาครัฐทั้งหลาย อาทิ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการและกองทุนประกันสังคม สามารถนับเป็ นเป็ นกองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติได้
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หลากหลายอาจเป็ นการลงทุนทางด้านการเงิน (Financial Assets) เช่น ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ
และตราสารที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial Assets) เช่น อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดภายใต้ความเสี่ ยงระดับหนึ่ง
2) ประเภทของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภทหลักตามวัตถุประสงค์
ของการลงทุน ได้แก่
ประเภทที่ 1 กองทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพ (Stabilization Funds) จัดตั้งขึ้นโดยประเทศ
ที่ส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกันเงินงบประมาณและเศรษฐกิจออกจากความผันผวน
ของราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ ามัน) โดยกองทุนจะสร้างสิ นทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นในปี ที่มีรายได้การคลังที่มาก
พอเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับปี ที่อ่อนแอ
ประเภทที่ 2 กองทุนเพื่อการออม (Saving Funds) มีวตั ถุประสงค์ในการแบ่งปั นความมัง่ คัง่
ให้กบั อนาคต มุ่งที่จะเปลี่ยนสิ นทรัพย์ที่ใช้แล้วหมดไปให้เป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ที่มีการกระจายตัว
ประเภทที่ 3 กองทุนเพื่อการบริ หารเงินทุนสารอง (Reserve Investment Funds) มักจัดตั้งขึ้น
เป็ นหน่วยเอกเทศ เพื่อลดต้นทุนการถือครองเงินสารอง หรื อเพื่อให้สามารถดาเนินนโยบายการลงทุนที่เน้น
ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึ้น ซึ่ งโดยมากแล้วสิ นทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารยังคงนับเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินทุน
สารองระหว่างประเทศของประเทศนั้น ๆ
ประเภทที่ 4 กองทุนเพื่อการพัฒนา (Development Funds) เน้นการช่วยเหลือโครงการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สาธารณูปโภค หรื อส่ งเสริ มทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มอัตราการเติบโต
ของผลผลิตภายในประเทศ
ประเภทที่ 5 กองทุนสารองบานาญที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Pension Reserve Funds)
จัดให้มีเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับภาระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับดุลงบประมาณของรัฐบาล
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติแห่งแรกของโลกจัดตั้งขึ้นที่ประเทศคูเวต เมื่อปี 1853 ชื่ อว่า Kuwait
Investment Authority ซึ่ งมีแหล่งเงินทุนมาจากรายได้น้ ามัน (Oil Revenues) อย่างไรก็ดี กองทุนความมัง่ คัง่
แห่งชาติได้รับความสนใจมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2005 เป็ นต้นมา เนื่องจากการลงทุนของกองทุนความมัง่ คัง่
แห่งชาติขยายตัวอย่างต่อเนื่ องในปี 2008 มีมูลค่าสิ นทรัพย์ประมาณ 3.8 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ อย่างไรก็ดี
International Financial Services London (IFSL) คาดการณ์วา่ ภายในปี 2012 ขนาดของกองทุนความมัง่ คัง่
แห่งชาติ จะเพิม่ ขึ้นเป็ น 5.5 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ
ในปั จจุบนั มีประเทศกว่า 30 ประเทศทัว่ โลกที่มีการจัดตั้งกองทุนบริ หารเงินสารองภาครัฐ
เป็ นเครื่ องมือในการลงทุน โดยเฉพาะประเทศที่มีทุนสารองส่ วนเกินที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งนอกเหนื อจากประเทศในกลุ่มผูค้ า้ น้ ามันแล้ว ยังมีประเทศแถบเอเชียที่มีทุนสารองเกินจากความจาเป็ นใน
การบริ หารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน เช่น สิ งคโปร์ เกาหลี และจีน เป็ นต้น
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2.5.2 แนวคิดของกองทุนความมั่งคั่งแห่ งชาติ
อาภรณ์ ชีวะเกรี ยงไกร (2551)22 ได้แสดงความคิดเห็นว่า สาหรับแหล่งเงินทุนหลักของ
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ มาจากรายได้จากน้ ามันและพลังงาน รวมถึงเงินทุนสารองเงินตราต่างประเทศ
ที่ได้จากการเกินดุลและบริ การ ซึ่ งสรุ ปจาแนกตามภูมิภาคของแหล่งเงินได้ดงั นี้ คือ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
(ไม่รวมจีน) คิดเป็ นร้อยละ 55 ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางร้อยละ 32 และประเทศจีนมีสัดส่ วนร้อยละ 1
ขณะที่ประเทศหรื อภูมิภาคที่รับเงินลงทุนของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติหลัก ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา
ร้อยละ 37 สหภาพยุโรปร้อยละ 35 ประเทศจีนร้อยละ 2 และประเทศในเอเชียอื่น ๆ อีกร้อยละ 7
เวทางค์ พ่วงทรัพย์ และคณะ (2552)23 ชี้วา่ ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ดา้ นเงินทุนกองทุน
ขนาดใหญ่โดยเฉพาะกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund or SWF) เป็ นผูเ้ ล่นสาคัญที่สุด
ผูห้ นึ่งและมีบทบาทมากขึ้น ในระบบการเงินโลก เนื่ องจากมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น และรู ปแบบการลงทุน
ที่ต่างไปจากการลงทุนของรัฐประเภทอื่น ๆ และมีบทบาทในตลาดเงินโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 20072008 ที่เกิดวิกฤตซับไพร์ ม กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติของจีนลงทุนซื้ อหุ น้ ในสถาบันการเงินของสหรัฐ
ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯหลายแห่ง และคาดว่าแม้จะมีวกิ ฤตเศรษฐกิจก็จะเป็ นกองทุนที่จะยังเติบโตต่อไป
โดย Morgan Stanley ประมาณการณ์วา่ ในปี 2015 กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ จะมีมูลค่า 17.4 ล้านล้าน
เหรี ยญสหรัฐ หรื อขยายตัวร้อยละ 11.8 ต่อปี (Annual Compound Growth Rate) ในช่วงปี 2007–2015
นอกจากนี้ หนึ่งในแนวโน้มที่สาคัญในภาคการเงินโลกคือการเพิม่ ขึ้นของทรัพย์สินทางการเงินอย่างรวดเร็ ว
และกระแสการเชื่อมโยงทางการเงิน โดยทรัพย์สินทางการเงินโลกต่อ Global GDP ขยายตัวในอัตรา
ประมาณ 3 เท่าของ Global GDP
สาหรับการศึกษาผลกระทบของกองทุนขนาดใหญ่ในทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราเงินเฟ้ อ และดุลการชาระเงิน สามารถทาได้เช่นเดียวกับการประเมินผลกระทบจากปั จจัยเศรษฐกิจอื่น ๆ
โดยการพัฒนาแบบจาลองเศรษฐกิจ ที่รวมการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนภาครัฐขึ้น โดยเฉพาะการลงทุน
ในต่างประเทศ โดยการศึกษานี้เลือกประยุกต์พฒั นาแบบจาลองขนาดกลาง โดยประยุกต์จากเวทางค์ พ่วง
ทรัพย์และคณะ (2548)24 , IMF (2006), Mody and Murshid (2002) and Celesun, Denizer and He (1999) 25

22

อาภรณ์ ชีวะเกรี ยงไกร (2551) “บทความ เรื่ อง ค่าเงินบาท” เว็บไซด์ของ http://www.ap-morgan.com/ap_home.html
เวทางค์ พ่วงทรัพย์, จักรพงศ์ อุชุปาละนันท์, กฤติกา โพธิ์ไทรย์, สุ ธี เหลืองอร่ ามกุล, และกุลวีร์ วรรณพานิช (2552)
โลกาภิวตั น์ดา้ นเงินทุนและตลาดทุนไทย, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2552
24
เวทางค์ พ่วงทรัพย์ พงศ์นคร โภชากรณ์ สุ ธี เหลืองอร่ ามกุล และนงนุช ตันติสนั ติวงศ์ (2548) “โครงการพัฒนาระบบ
ประมาณการเศรษฐกิจการคลัง 2548” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
25
IMF (2006) Global Development Finance 2006, Mody and Murshid (2002) Growing up with Capital, IMF working
paper WP02/75, Celesun, Denizer and He (1999) Capital Flows, Macroeconomic Management, and Financial System in
Turkey 1989-97, Policy Research Working Paper 2141
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นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยเป็ นประเทศที่รองรับการลงทุนจากกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Host
Country) กล่าวคือ ในกรณี ที่มีกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติอาจทาให้ตลาดเงินไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจาก
การลงทุนผ่านกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติมีขนาดใหญ่และในบางครั้งอาจจะกระจุกตัวในบางอุตสาหกรรม
หากมีการย้ายฐานการลงทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การลงทุนแล้ว อาจทาให้ความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยเพิ่มสู งขึ้นได้
Das et al (2009)26 กองทุนเพื่อการลงทุนลักษณะพิเศษของภาครัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารเศรษฐกิจ โดยสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท (1) กองทุนเพื่อการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นสาหรับ
เงินสารองของประเทศ (2) กองทุนเพื่อการเกษียณอายุและกองทุนบาเหน็จบานาญ (3) กองทุนเพื่อการสร้าง
เสถียรภาพทางการคลัง อาทิ กองทุนจากรายได้ของน้ ามัน และทรัพยากรธรรมชาติอื่น (4) กองทุนเพื่อ
การออมทางการคลัง และ (5) กองทุนเพื่อการพัฒนา เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุน
เชิงยุทธศาสตร์ ของชาติต่าง ๆ สาหรับทฤษฎีเกี่ยวกับกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ แทบไม่ปรากฏ และกล่าว
ได้วา่ เป็ นหัวข้อที่การปฏิบตั ิได้นางานวิจยั ไปมาก
กองทุนขนาดใหญ่ของรัฐโดยเฉพาะกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund or
SWF)27 กาลังมีบทบาทและความสาคัญมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจการเงินของโลก โดยกองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติ เป็ นกองทุนเพื่อการลงทุนลักษณะพิเศษของภาครัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารจัดการเศรษฐกิจมหภาค โดยส่ วนใหญ่มีการลงทุนระยะยาวในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติน้ ีไม่ใช่กองทุนใหม่ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้น แต่มีการจัดตั้งขึ้นเป็ นระยะเวลาที่ยาวนานแล้ว
ได้แก่ กองทุนความมัง่ คัง่ แห่ งชาติของประเทศคูเวต ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ประเทศสิ งคโปร์ เป็ นต้น
ซึ่ งกองทุนดังกล่าวได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วเป็ นเวลาหลายสิ บปี

26

Das, Udaibir S., Yinqiu Lu, Christian Mulder, Amadou Sy (2009) Setting up Sovereign Wealth Fund: Some Policy
and Operational Considerations, Working Paper, IMF, 2009
27
ตามการให้ความหมายของ IMF กองทุนบาเหน็จบานาญ กองทุนประกันสังคม นับเป็ นกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
ประเภทหนึ่ง
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แผนภาพที่ 2.6 อัตราการเติบโตของกองทุนความมั่งคั่งแห่ งชาติ

ที่มา : Morgan Stanley
Ping and Chao (2009)28 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้กองทุนขนาดใหญ่ของรัฐเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง ปั จจัยแรกมาจากโครงสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้เงินทุน
ไหลเข้าออกได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ ว ราคาน้ ามันและสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่พงุ่ ขึ้นมากส่ งผลให้รายได้จาก
การส่ งออกที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งทาให้ปริ มาณทุนสารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก ซึ่ งการที่ทุนสารองระหว่าง
ประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ประเทศต่าง ๆ มาพิจารณาเครื่ องมือที่จะสามารถใช้เป็ นกลไกใน
การบริ หารจัดการทุนสารองระหว่างประเทศส่ วนที่เกินความจาเป็ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหนึ่งใน
เครื่ องมือก็คือ กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ ประกอบกับบริ บทเศรษฐกิจในปั จจุบนั เอื้อต่อรู ปแบบ
การบริ หารการลงทุนแบบกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
(Sovereign Wealth Funds) มีการจัดตั้งครั้งแรกกว่า 50 ปี มาแล้ว แต่เพิ่งได้รับความสนใจจากทัว่ โลกใน
ช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา เนื่ องจากการเติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยเป็ นผลจากปัจจัยหลัก 2 ปั จจัยที่สาคัญ ได้แก่
(1) การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะน้ ามันดิบ และ
(2) การเกินดุลบัญชี เงินสะพัดของประเทศที่กาลังพัฒนา
ซึ่ งทั้งสองปั จจัยข้างต้นส่ งผลให้ประเทศต่าง ๆ มีรายได้หรื อปริ มาณเงินหมุนเวียนในระบบ
มากขึ้น ในขณะที่ช่องทางการลงทุนเดิม ทาให้ในบางกรณี เงินในระบบอาจมีมากเกินความจาเป็ นหรื อไม่
สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เท่าที่ควร ทาให้ตอ้ งหาช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อกระจาย
28

Xie Ping, and Chen Chao (2009) The Theoritical Logic of Sovereign Wealth Funds, Article, China Investment
Corporation, 2009
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ความเสี่ ยงที่ดีข้ ึนและสามารถรักษาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนให้อยูใ่ นระดับดี เนื่องจากปั จจุบนั
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (SWFs) มีการเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว Sovereign Wealth Fund Institute
(2010) 29ได้สรุ ปการลงทุนของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2553 มีมูลค่าสิ นทรัพย์ประมาณ 3 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ แต่อย่างไรก็ดี คาดการณ์วา่ ภายในปี
พ.ศ. 2558 ขนาดของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติจะเพิ่มขึ้นเป็ น 10 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ
Morgan Stanley (2010)30 ได้ประมาณการว่าภายในปี พ.ศ. 2554 กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
จะมีขนาดเท่ากับเงินทุนสารองฯ ของโลก และภายในปี พ.ศ. 2558 จะมีขนาดสู งถึง 12 ล้านล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ทั้งนี้ ประเทศที่ไม่ได้ส่งออกน้ ามัน (Non-Oil Exporters) จะมีการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่
แห่งชาติเพิม่ ขึ้น โดยมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่ากองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติท้ งั หมด โดยทัว่ ไป
แล้ว เนื่องจากกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติจดั อยูใ่ นกลุ่มนักลงทุนระยะยาวและมีแหล่งเงินทุนที่มนั่ คง ดังนั้น
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติจึงสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโลกได้ เช่น การซื้ อหุ ้นของ
สถาบันการเงินในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ ายมี
ความกังวลถึงบทบาทของ กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติซ่ ึ งรัฐบาลเป็ นเจ้าของ โดยเฉพาะความกังวลต่อ
บทบาทของรัฐบาลต่างชาติที่มีมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศตามแนวคิดแบบ Investment
Protectionism นอกจากนี้ การที่กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติส่วนใหญ่มีความโปร่ งใสในระดับต่า
เมื่อเทียบกับการลงทุนระหว่างประเทศในรู ปแบบอื่น ๆ ทาให้เกิดความกังวลต่อมาตรฐานธรรมาภิบาล
ของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติตามมา
Edwin (2010)31 ระบุวา่ ส่ วนรู ปแบบการจัดการขององค์กรอาจจะขึ้นตรงต่อรัฐบาลในรู ปแบบ
องค์กรของราชการ หรื อในรู ปแบบของบริ ษทั เอกชนก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายของแต่ละประเทศเป็ นหลัก
ตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ได้จดั ตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ ในนาม China Investment Corporation หรื อ
CIC เป็ นต้น ซึ่งเงินที่นามาใช้ในการลงทุนสามารถแบ่งออกชัดเจนได้เป็ นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ เงินทุนที่
ได้มาจากรายได้การขายสิ นค้าหลักของประเทศนั้น ๆ (Commodity Sovereign Wealth Fund ) และเงินทุน
ที่ได้จากเงินสารองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมาจากการเกินดุลของบัญชี Current Account (Non-Commodity
Sovereign Wealth Fund)
ในหลายปี ที่ผา่ นมา กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติมีบทบาทและความสาคัญมากขึ้นในระบบ
การเงินโลก จนกลายเป็ นหนึ่งในสถาบันการลงทุนที่สาคัญ (Driving Force) เนื่องจากขนาดของกองทุนเพิม่
มากขึ้น โดยในสิ้ นปี ค.ศ. 2008 กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติมีมูลค่ารวมถึง 3.8 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ เมื่อ
เทียบกับมูลค่าในปี พ.ศ. 2533 ที่มีเพียง 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และลักษณะการลงทุนที่ต่างไปจากการลงทุน
29

Sovereign Wealth Fund Institute. (2010). “Sovereign Wealth Fund Ranking” Available at
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/, (Accessed 2 August 2010).
30
Morgan Stanley. (2010). “Sovereign Wealth Funds”, Morgan Stanley, 2010.
31
Truman, Edwin (2010), Sovereign Wealth Funds, Peterson Institute for International Economics
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ประเภทอื่น ๆ ของรัฐ โดยเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนสู ง และในบางกรณี เป็ นการ
ลงทุนระยะยาว หรื อลงทุนในธุ รกิจที่สามารถเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใน
ระยะยาว ประกอบกับความหลากหลายของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติสามารถ
ลงทุนได้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ น้ กู้ ตราสารทุน ตราสารอนุพนั ธ์ อสังหาริ มทรัพย์ และการลงทุนโดยตรง
เป็ นต้น
แม้วา่ กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติจะมีเพียงร้อยละ 4.7 ของสิ นทรัพย์ทางการเงินของโลก
ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4 รองจากการลงทุนแบบกองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Funds)
กองทุนรวม (Mutual Funds) กองทุนประกันภัย (Insurance Funds) ตามลาดับ แต่ที่สาคัญ คือ การขยายตัว
อย่างรวดเร็ วของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ ซึ่ งเกิดจากความหลากหลายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ในการลงทุนของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติได้ ทาให้บทบาทของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 2.1 การลงทุนทีม่ ีการบริ หารโดยกองทุนประเภทต่ าง ๆ (ล้านล้านเหรียญสหรัฐ)
Investor Types
1. Pension Funds

2008
25.0

2009
29.5

2010
31.1

2011
30.0

2. Mutual Funds

22.0

23.0

24.7

23.5

3. Insurance Funds

17.0

20.0

21.6

24.5

4. SWFs

3.9

3.8

4.2

4.8

5. Hedge Funds

1.7

1.6

1.8

1.8

6. Private Equity

0.7

2.6

2.6

2.6

ที่มา : IFSL Research, The City UK, The Fletcher School (2012),”Institutional Investor Asset
Management in a Low Return/High Risk World”
2.5.3 แนวคิดการจัดตั้งกองทุนการลงทุนภาครัฐรู ปแบบอืน่ ๆ
นอกจากการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ ในการลงทุนของรัฐบาลหรื อธนาคารกลางแล้ว
ยังมีการจัดตั้งเครื่ องมือทางการเงินรู ปแบบหนึ่งที่มีการนามาใช้สาหรับการบริ หารการลงทุนของรัฐบาล
ท้องถิ่น คือ กองทุนเพื่อการลงทุนกลางภาครัฐ (State Investment Pool) ซึ่ งจะเป็ นกองทุนที่หน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานระดับท้องถิ่น หน่วยงานระดับเขต รวมถึงกองทุนสารองเลี้ยงชีพของเจ้าหน้าที่รัฐที่มี
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เงินสดเหลือมาฝากให้ฝ่ายการเงินส่ วนกลาง (Central Treasury Department) บริ หารการลงทุนให้ ทั้งนี้
กองทุนประเภทนี้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียนกันสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์สหรัฐ (US Securities and Exchange Commission)32
ประโยชน์ที่จะได้รับการบริ หารการลงทุนในรู ปแบบของกองทุนเพื่อการลงทุนกลางภาครัฐ Miller
(1998)33 สรุ ปไว้ดงั นี้ การสร้างความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ (Flexibility) ซึ่งสามารถลงทุนได้ใน
หลักทรัพย์ที่หลากหลายตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการลงทุน การกระจายความเสี่ ยงการลงทุน
(Diversification) จากการที่มีขนาดเงินลงทุนที่ใหญ่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลาย รวมถึง
การประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) เนื่องจากขนาดของกองทุนที่มีขนาดใหญ่ทาให้ตน้ ทุนใน
การบริ หารจัดการลดลงและเก็บค่าธรรมเนียมจากภาครัฐที่นาเงินมาฝากลงทุนในระดับต่าได้ เช่น กองทุน
เพื่อการลงทุนกลางภาครัฐไอดาโฮ เก็บค่าบริ หารกองทุนเพียงร้อยละ 0.0022 ต่อเดือนของเงินลงทุน34
ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนกลางของรัฐ (State Investment Pool) จัดตั้งมานานแล้ว
ในประเทศสหรัฐฯ เพื่อช่วยบริ หารเงินให้กบั หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับเขต เป็ น
ต้น เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนกลางภาครัฐวิสคอนซิ ส ได้จดั ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1875 เป็ นต้นมา35 และถือว่าเป็ น
เครื่ องมือที่ได้รับการยอมรับในหมู่หน่วยงานภาครัฐ โดยมีการจัดตั้งกองทุนประเภทดังกล่าวอีกหลาย
กองทุนกระจายไปในรัฐต่าง ๆ ทัว่ ประเทศมากกว่า 75 กองทุน36
2.5.4 แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่ งชาติในประเทศไทย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2551)37 ได้ทาการศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่
แห่งชาติของประเทศไทยโดยได้ศึกษาถึงการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ มีประเด็นหลัก 3 ส่ วน คือ
1) บทบาทของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติในระบบการเงินโลก 2) ความพร้อมในการจัดตั้งกองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติของไทย และ 3) รู ปแบบของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติที่เหมาะสม โดยในส่ วนแรก
ศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของการลงทุนผ่านกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของกองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในฐานะสถาบันลงทุนรายใหม่ ซึ่ งรวมถึงการเตรี ยม
ความพร้อมของประเทศไทยในกรณี ที่มีกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ
ทั้งนี้ การลงทุนผ่านกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และในบางครั้งอาจจะกระจุกตัวใน
32

Best Practice for Local Government Investment Pools, GFOA, 2008
Miller, Girard, “Investing Public Funds”, GFOA, 1998
34
http://sto.idaho.gov/services/LGIP/
35
http://doa.wi.gov/
36
List of Government Investment Pools, Standard and Poor’s
37
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2551) “ความพร้อมในการจัดตั้ง Sovereign Wealth Fund ของประเทศไทย” ,สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
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บางอุตสาหกรรม หากมีการย้ายฐานการลงทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การลงทุนแล้ว อาจทาให้
ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินทั้งของไทยและของโลกเพิ่มสู งขึ้นได้ ทั้งนี้ ในการศึกษายัง พบว่า
การจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติตอ้ งเป็ นการลงทุนเชิ งกลยุทธ์จึงเหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต
โดยการตั้งกองทุนเพื่อความมัง่ คัง่ แห่งชาติในประเทศไทยสามารถจะใช้งบประมาณจากเงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศจาก ธปท. ประมาณ 10,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ 330,00 ล้านบาท ซึ่ งจะไม่กระทบ
กับเงินทุนสารองที่มีอยูป่ ระมาณ 100,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพราะขณะนี้ มีสารองส่ วนเกินอยู่ 20,000 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ และอีก 40,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ที่แทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ หากจัดตั้งกองทุน
ดังกล่าวได้จะนาไปลงทุนในพันธบัตร การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Foreign Direct Investment)
สาหรับเงินทุนสารองฯ ที่เหมาะสมของไทยนั้น ได้มีงานวิจยั ของ Siripim (2003) ซึ่งได้ใช้
แบบจาลองของ Ben-Bassat and Gottlieb (1992)38 ศึกษาระดับเงินทุนสารองฯ ในช่วงปี 1880 -2001
พบว่า ตั้งแต่ปี 1880- 1887 ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ (ระดับเงินทุนสารองที่แท้จริ งมีปริ มาณน้อยกว่าระดับที่
คาดการณ์โดยแบบจาลอง แต่มีความเคลื่อนไหวสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังปี 1888 ระดับ
เงินทุนสารองฯ ที่แท้จริ งและที่คาดการณ์เคลื่อนไหวสอดคล้องกัน แต่ระดับเงินทุนสารองฯ ที่แท้จริ งเริ่ มอยู่
ในระดับที่สูงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่ งชี้ให้เห็นถึงการที่แบบจาลองไม่สามารถอธิ บายการเพิ่มขึ้นของเงินสารองฯ
ได้อย่างครบถ้วน
สมศจี ศิกษมัต (2007)39 ได้ศึกษาถึงการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติของไทย ผลการศึกษา
พบว่า ต้องมีเงินทุนสารองระหว่างประเทศเพียงพอในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ การเงินและ
ความเชื่อมัน่ ของประเทศได้ หากเกิดภาวะที่ดุลการค้าและบริ การขาดดุลหรื อมีเงินทุนไหลออกมาก ๆ
และในขณะเดียวกัน ที่มีการกล่าวขานกันมากถึงการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ จะต้องพิจารณา
เตรี ยมความพร้อมของประเทศในฐานะของการเป็ นผูร้ ับการลงทุนจากกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
ต่างประเทศไว้ดว้ ย เพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจตามมารวมทั้งการหาประโยชน์จากกองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย
สาหรับคณะทางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2551)40 ได้ศึกษาเพื่อจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่ อง “การจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
38

Ben-Bassat, Avraham, and Daniel Gottlieb. (1992). “Optimal International Reserves and Sovereign Risk.” Journal of
International Economics 33: 345. Explains and Estimates the Importance of Sovereign risk and the Cost of Default as
Major Determinant of the Demand for International Reserves.
39
สมศจี ศิกษมัต (2007) “กองทุนความมัง่ คัง่ ของชาติ (SWF)”, ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2007
40
คณะทางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่ อง การจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) ของ
ประเทศไทย” ,สานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2551
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(Sovereign Wealth Fund) ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดในการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ
ทางวิชาการ และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2551 เรื่ อง “ความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
ของประเทศไทย” จากการศึกษาทาให้ทราบถึงข้อจากัดของการบริ หารเงินทุนสารองระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย ประโยชน์ของการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ ผลกระทบจากการจัดตั้งกองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติ และการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติในต่างประเทศ โดยเฉพาะข้อจากัดของ
การบริ หารเงินทุนสารองระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยอานาจของธนาคารแห่ งประเทศไทยบริ หาร
เงินทุนสารองระหว่างประเทศปั จจุบนั กาหนดให้ลงทุนในสิ นทรัพย์มนั่ คงสู งและมีสภาพคล่องสู งเท่านั้น
ทาให้ได้ผลตอบแทนต่า แต่ไม่สามารถนาไปลงทุนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) และการลงทุน
ในสิ นทรัพย์อื่น ๆ เช่น ตราสารในตลาดทุนที่มีความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) แต่ให้ผลตอบแทน
สู ง จึงทาให้ประเทศไทยขาดโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกของประเทศไทย
และสะสมเงินทุนสารองระหว่างประเทศ
วิสุทธิ์ (2551)41 ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติของประเทศไทย
โดยได้สรุ ปว่าการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติของประเทศไทย ยังไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาปั จจุบนั
และอนาคตอันใกล้สาหรับระบบการนาเงินตราต่างประเทศจากเงินทุนสารองของชาติประมาณหนึ่งหมื่น
ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณสามแสนสามหมื่นล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 จากยอดเงินทุนสารองที่
บริ หารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการลงทุนนอกประเทศ โดยมีที่มาจาก Non-Commodity Funds
และ Commodity Funds นั้น เนื่องจาก
(1) การลงทุนธุ รกิจลักษณะกึ่งเก็งกาไรแม้คาดหวังผลกาไรสู งกว่าที่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ หารแบบเดิม ๆ แต่ผลเสี ยก็มีไม่นอ้ ยกว่ากัน เนื่ องจากธุ รกิจด้านนี้ ประเทศมหาอานาจทางการเงินและ
เศรษฐกิจและการเมืองอยูใ่ นฐานะที่เหนื อกว่าประเทศเล็กและเงินทุนน้อยอย่างไทย
(2) ยังไม่เข้ากับการพัฒนาการเมืองในปั จจุบนั เนื่ องจากการเชื่อมการเมืองกับบรรษัทขนาดใหญ่
ระดับนานาชาติ จะโยงกับระบบสรรหาผูบ้ ริ หารโดยวุฒิสภา ซึ่ งอาจจะเหมาะสมหากประเทศพัฒนา
การเมืองแล้ว
(3) ควรใช้เงินถูกที่ การใช้ประโยชน์สูงสุ ดเงินตราก้อนใหญ่จากสภาพมีเงินทุนสารองระดับสู งนั้น
ควรยึดแนวทางการลงทุนเพื่อเร่ งด้านภาคการผลิตที่แท้จริ ง (Real Sectors) ในโครงสร้างหลักที่โยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญ ๆ
(4) เป็ นการเพิ่มสาเหตุปัญหาความไม่สมดุลรายได้เจ้าหน้าที่รัฐซึ่ งมีปัญหาอยูแ่ ล้ว เกิดหน่วยงาน
ภาครัฐที่ได้เงินเดือนสู งกว่าหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
41

วิสุทธิ์ เจตสันติ์ (2551) “ข้อสังเกตต่อความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่ อง “การจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ
ของประเทศไทย.” สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
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กระทรวงการคลัง (2552)42 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign
Wealth Fund: SWF) ของประเทศไทย โดยมีความคิดเห็นว่า แม้วา่ กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ จะเป็ น
เครื่ องมือที่มีประโยชน์ในการบริ หารสิ นทรัพย์ของภาครัฐซึ่ งช่วยให้เกิดผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์
สู งสุ ดต่อระบบเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลางและระยะยาวได้ แต่ก็จาเป็ นต้องมีการศึกษาถึงความพร้อม
ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวของประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เช่น แหล่งเงินที่มาของทุน
ขนาดที่เหมาะสมของกองทุนฯ ภาวะและแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายในการจัดตั้งกองทุนฯ ผลกระทบจากการลงทุนต่อเศรษฐกิจไทย และกลยุทธ์การลงทุน
และการบริ หารกองทุนฯ รวมทั้งหากจาเป็ นต้องใช้เงินสารองระหว่างประเทศเป็ นแหล่งเงินทุนเริ่ มแรก
ในการจัดตั้งกองทุนฯ ตามข้อเสนอของสภาที่ปรึ กษาฯ เห็นว่า เนื่ องจากเงินสารองระหว่างประเทศมี
ความสาคัญต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีความรอบคอบ
หากมีการนาเงินสารองระหว่างประเทศมาใช้ในการลงทุนที่มีความเสี่ ยงโดยเห็นควรให้มีการศึกษาเพิ่มเติม
ในรายละเอียดว่าเงินสารองระหว่างประเทศที่มีอยูน่ ้ นั เป็ นเพราะ การเพิ่มขึ้นของความมัง่ คัง่ ของประเทศ
จริ งหรื อไม่ และมีอยูใ่ นระดับสู งจนมีส่วนเกินความจาเป็ นจริ งหรื อไม่ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบจาก
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศที่มีต่อระดับเงินสารองระหว่างประเทศในอนาคตด้วย
และได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติของ
ประเทศไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติข้ ึน มีความเกี่ยวเนื่ องของดุลบัญชีเดินสะพัด
และดุลบัญชีเงินทุนต่อการเพิ่มของเงินทุนสารองฯ สามารถวิเคราะห์ได้จากความสัมพันธ์พ้นื ฐานของระบบ
เศรษฐกิจ
 Re serve  KA  Export  Im port  Saving  Investment
( 1)
 Re serve แทนการเพิ่มขึ้นของเงินทุนสารองฯ หากเป็ นบวกแสดงถึงการสะสมเงินทุนสารองฯ
มากขึ้นซึ่ งในส่ วนนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินทุนสารองฯ จะหมายถึงการที่กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ มี
สิ นทรัพย์ในการบริ หาร มากขึ้น KA หมายถึง เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ Export – Import คือ
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และ Saving – Investment แทนการออมส่ วนเกินของประเทศ
จากสมการที่ (1) พบว่า ความมัง่ คัง่ ของประเทศสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการออมหรื อการเกิน
ดุลบัญชีเดินสะพัดเท่านั้น ดังนั้น การเกินดุลบัญชี เดินสะพัดจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการพิจารณาจัดตั้งกองทุน
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติ โดยหากไม่มีการเกินดุลบัญชี เดินสะพัดแล้ว การสะสมเงินทุนสารองฯ นั้น จะมาจาก
การมีเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศ ซึ่ งถือเป็ นเงินทุนสารองฯ ที่เพิ่มขึ้นชัว่ คราว หรื อที่เรี ยกว่า
42

กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2552) “ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เรื่ องการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund: SWF) ของประเทศไทย” หนังสื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๖/๑๗๔๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ .
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Borrowed Reserves และถือเป็ นความมัง่ คัง่ ชัว่ คราว (Borrowed Wealth) โดยมีการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์
ต่างประเทศ พร้อมกับ External Liabilities แต่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรหรื อความมัง่ คัง่ ของประเทศ
อย่างแท้จริ ง
นอกจากสมการที่ (1) แล้ว การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศยังสามารถแยกออกได้เป็ น
Saving  Invesment  Money  Lending  KA
( 2)
Money คือ ปริ มาณเงินตามความหมายกว้าง หรื อ M2 และ Lending คือ สิ นเชื่อในระบบ
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ การสะสมทรัพย์ต่างประเทศจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เข้ามาใน
ประเทศไม่ทาให้ปริ มาณเงินในประเทศเปลี่ยนแปลงไป หากเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศส่ งผลต่อ
ปริ มาณเงินในประเทศแล้ว เงินทุนเคลื่อนย้ายเหล่านั้นถือเป็ น Borrowed Money Supply เท่านั้น
ดังนั้น ในการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติน้ นั ต้องพิจารณาถึงปริ มาณการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดของประเทศนั้น ๆ ก่อน โดยดูปัจจัยพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของดุลบัญชีเดินสะพัด
ในกรณี ที่ไม่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนั้น การจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติจะทาได้ยาก เนื่องจาก
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติไม่สามารถจัดตั้งจาก Borrowed Reserve หรื อ Borrowed Money Supply ได้
ซึ่ งในกรณี ที่มีการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนสารองฯ ที่เพิม่ ขึ้นจาก
การที่มีเงินทุนไหลจากต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติน้ ี จะถือเป็ นเพียงตัวกลางทาง
การเงินเท่านั้น
แบบจาลองทางทฤษฎีของ Jeanne and Ranciere (2005)43 ศึกษาระดับของเงินทุนสารองฯ ที่
เหมาะสมของไทย ในช่วงปี 2000 – 2008 โดยมีการตั้งสมมติฐานของการสะสมเงินทุนสารองฯ เพื่อลด
ความเสี่ ยงจากการเกิดจากวิกฤตดุลการชาระเงิน (Balance of Payment Crises) โดยแบบจาลองศึกษาระบบ
เศรษฐกิจที่ประสบปั ญหาเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศหยุดลงอย่างฉับพลันและตามมาด้วยผลผลิตทาง
เศรษฐกิจที่ลดลง Calvo (1999)44 ประมาณการความเสี ยหายที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540
ของไทยเท่ากับร้อยละ 12 ของ GDP หรื อประมาณ 20 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีเงินไหลออกอย่าง
ฉับพลัน ประมาณร้อยละ 26 ของ GDP ดังนั้น การมีเงินทุนสารองฯ จะช่วยให้รัฐบาลมีความสามารถใน
การลดผลกระทบของวิกฤตต่อระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่ตน้ ทุนของการถือครองเงินทุนสารองฯ คือ
อัตราตอบแทนที่ได้จากการนาเงินทุนสารองฯ ไปลงทุนอยูใ่ นระดับต่าการคานวณระดับของเงินทุนสารองที่
เหมาะสมของ Jeanne and Ranciere (2005) คานวณได้จากสมการ
(3)
      (1  p 1/  )
p  1

43
44


 (1     )

(4)

Jeanne and Renciere (2005) “Currency Crisis Reserve Currency”
Calvo, G.A., (1999), "Contagion in Emerging Markets: When Wall Street is a Carrier" in Calvo (2005)
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เท่ากับสัดส่ วนของหนี้ ต่างประเทศภาคเอกชน
ต่อ GDP  คือ ระดับของการหดตัวของระบบเศรษฐกิจที่ต่ากว่าระดับการขยายตัวระยะยาว (Long-Run
Growth Path)  คือ Marginal Rate of Substitution ของการบริ โภคในช่วงที่เกิดและไม่เกิดการหยุดของ
เงินทุน  คือ (Constant) Relative Risk Aversion  คือ Term Premium หรื ออัตราผลตอบแทนส่ วนเกิน
และ  เท่ากับความจาเป็ นของการหยุดของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม แบบจาลองทางทฤษฎีขา้ งต้น ไม่สามารถอธิ บายการสะสมเงินทุนสารองระหว่าง
ประเทศของเอเชีย รวมทั้งไทย ในช่วงที่ผา่ นมาเร็ ว ๆ นี้ได้ ดังนั้น จึงควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสะสม
ของเงินทุนสารองฯ โดยใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิติ ซึ่ งใช้ตวั แปรเศรษฐกิจมหภาคเป็ น Independent
Variables ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปรด้าน
- Economic Size ได้แก่ Real GDP Per Capita และ Population
- Current Account Vulnerability ได้แก่ Ratio of Export to Import (Proxied for Current Account
Value) และ Ratio of Import to GDP
-Capital Account Vulnerability ได้แก่ M2/GDP Portfolio Inflow/GDP และ Net Portfolio
Inflow/GDP
- Exchange Rate Flexibility ได้แก่ Exchange Rate Volatility for Nominal and Real Exchange
Rates
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อเงินทุนสารองฯ นี้ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data)
ซึ่ งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ CEIC Database โดยข้อมูลรายไตรมาสที่ใช้ในการวิเคราะห์ครอบคลุมช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2543-ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2551
ผลการศึกษาพบว่า เงินทุนสารองระหว่างประเทศไทยมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับจานวน
ประชากรในประเทศ สัดส่ วนการส่ งออกต่อการนาเข้า ซึ่ งตัวแปรแทนของดุลการค้าและความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในรู ปเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐอย่างมีนยั สาคัญหรื ออีกนัยหนึ่ง ในกรณี ที่สมมติให้จานวน
ประชากรคงที่ในระยะสั้น ผลการประมาณค่าแบบจาลองแสดงให้เห็นว่าเงินทุนสารองระหว่างประเทศจะ
เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมิได้ถูกแทรกแซง ให้มีการเคลื่อนไหวในกรอบที่จากัด หรื อระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพภายนอกในระดับดี ซึ่งวัดได้จากดุลการค้า
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติยงั มีประเด็นอื่น ๆ ที่ตอ้ งพิจารณาประกอบด้วย
ประเด็นของ Hu, and Yermo (2008)45 ประเมินว่ากองทุนที่บริ หารโดยภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมพบว่า
การบริ หารของกองทุนที่บริ หารจัดการโดยภาครัฐสร้างผลต่อเสถียรภาพภาคการเงิน ทั้งอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน และมีขอ้ น่าสังเกตเกี่ยวกับธรรมภิบาลและความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการรวมถึง
 คือ ระดับเงินทุนสารองฯ ที่เหมาะสมต่อ GDP 

45

Y. Hu and J.Yermo, Sovereign Wealth and Pension Fund Issues, Working Paper, OECD, 2008
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การแทรกแซงการบริ หารจากภาคการเมือง ซึ่ งอาจจะเป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงของการลงทุนได้ และ Plotkin
(2008)46 ได้ให้ขอ้ สังเกตว่าการประเมินผลสาเร็ จของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติเป็ นสิ่ งที่ทาได้ค่อนข้างยาก
เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการลงทุนของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติจะเป็ นการลงทุนระยะยาว ดังนั้น ในการ
วัดความสาเร็ จของกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติก็จะต้องประเมินผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่ งต้อง
ใช้เวลาในการพิสูจน์ที่ใช้เวลาค่อนข้างนานว่า กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติที่จดั ตั้งขึ้นสามารถดาเนิ นสาเร็ จ
และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่

2.6 กองทุนประกันสั งคม
2.6.1 ความหมายของกองทุนประกันสั งคม
ความหมายของการประกันสังคม การประกันสังคมมีผใู ้ ห้ความหมายไว้มากมาย ดังต่อไปนี้
นิคม จันทรวิทูร (2536)47 ได้ให้ความหมายของการประกันสังคมไว้วา่ หมายถึง โครงการที่รัฐได้
จัดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความมัน่ คงและหลักประกันให้กบั ประชาชน โดยมีการเก็บเงินส่ วนหนึ่งของรายได้จาก
ประชาชนที่มีรายได้ประจานามาสมทบรวมกันเป็ นกองทุนกลาง โดยรัฐบาลและนายจ้างออกเงินสมทบด้วย
กองทุนกลางนี้นาไปใช้ในกรณี ที่ประสบเคราะห์กรรม เช่น อุบตั ิเหตุ ในกรณี เจ็บป่ วย พิการ และทุพพลภาพ
กรณี ตกงานและชราภาพ
อัญชลี เสรี รักษ์ (2533)48 กล่าวว่า การประกันสังคม หมายถึง การร่ วมมือระหว่างประชาชน
ในสังคมเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ในกรณี ที่สมาชิกในสังคมมีเคราะห์กรรมเกิดอุบตั ิเหตุเจ็บป่ วย ล้มตาย
ทุพพลภาพ ตกงานหรื อขาดผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู
สุ จริ ต ศรี ประพันธ์ (2534)49 กล่าวว่า หลักประกันสังคมเป็ นโครงการที่รัฐเป็ นผูด้ าเนิ นการ
เพื่อให้ความคุม้ ครองป้ องกันประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนในด้านชี วติ ความเป็ นอยูโ่ ดยมีหลักการ
สาคัญที่จะช่วยตนเองช่วยครอบครัว และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันมีการจัดกองทุนกลาง ซึ่งมีนายจ้าง
และรัฐออกเงินสมทบ พื้นฐานความคิดของการประกันสังคมตั้งอยูบ่ นทฤษฏีการกระจายความสู ญเสี ยและ
การกาจัดปั จจัยเสี่ ยง อันนาไปสู่ กฎการเฉลี่ยความเสี่ ยงภัยซึ่ งเป็ นการเฉลี่ยความสุ ขและความทุกข์ในหมู่
ประชาชนด้วยกัน โดยรัฐเป็ นผูเ้ สริ ม

46

Mark E. Plotkin ,Foreign Direct Investment by Sovereign Wealth Funds, Law Journal Pocket Part, Yale, 2008
นิคม จันทรวิทูร. (2536). กฎหมายประกันสังคม. กรุ งเทพฯ: หอรัตนชัยการพิมพ์.
48
อัญชลี เสรี รักษ์. (2533). ความคิดเห็นต่ อผู้ให้ บริ การต่ อการบริ การของศูนย์ บริ การ สาธารณสุขในเขตกรุ งเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
สุจริ ต ศรี ประพันธ์. (2534). การติดตามผลโครงการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานบุคคลปี พ.ศ. 2534. นนทบุรี: สานักงาน
ประกันสังคม
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บัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ (2535)50 กล่าวว่า ประกันสังคม หมายถึง โครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างความมัน่ คงและหลักประกันให้แก่ประชาชน โดยมีการเก็บเงินส่ วนหนึ่ง
จากประชาชนที่มีรายได้นามาสมทบพร้อมกันเป็ นกองทุนกลาง เพื่อนาไปช่วยเหลือประชาชนในกรณี ที่
ประสบเคราะห์กรรม เช่น อุบตั ิเหตุ เจ็บป่ วย พิการ ทุพพลภาพ กรณี ตกงาน และชราภาพ โดยปกติการ
ประกันสังคมในขั้นต้นจะใช้บงั คับแก่คนทางานที่รับค่าจ้างโดยคนงานและนายจ้างเป็ นผูส้ ่ งมอบเงินสมทบ
และรัฐบาลจะออกเงินอีกส่ วนหนึ่ง
วิชยั โถสุ วรรณจินดา (2534)51 กล่าวว่า การประกันสังคม หมายถึง ระบบที่ท้ งั นายจ้าง ลูกจ้าง
และรัฐบาลได้เข้ามามีส่วนร่ วมกันดาเนิ นการเพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นของลูกจ้าง
โดยที่ท้ งั สามฝ่ ายร่ วมกันส่ งเงินสมทบเข้ากองทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการออมทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนจะมี
การบริ หารในรู ปที่ท้งั สามฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วม ส่ วนประเภทของการประกันอาจครอบคลุมไปถึง
การคลอดบุตร การสงเคราะห์บุตร การพิการ ทุพพลภาพ กรณี ตกงาน และชราภาพ การฌาปนกิจ
การประกันสุ ขภาพ และการจ้างงานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ โดยสรุ ปการประกันสังคม
คือ ระบบสวัสดิการรู ปแบบหนึ่งที่ช่วยเหลือผูม้ ีรายได้ประจาให้มีหลักประกันสังคมในการดารงชีพยาม
เดือดร้อน โดยมีหลักการให้รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างร่ วมกันออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
เพื่อนาเงินในกองทุนมาใช้จ่ายบาบัดความเดือดร้อนของสมาชิกในยามที่ไม่สามารถทางานได้เป็ นการสร้าง
หลักประกันสังคมในการดารงชีวติ ในกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่ วยคลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ ชราภาพ หรื อการว่างงาน เพื่อให้ได้รับ
การรักษาพยาบาล และมีรายได้อย่างต่อเนื่ อง ทาให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเอง เป็ นการกระจายรายได้
และมีส่วนช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการร่ วมกันรับผิดชอบสังคม
2.6.2 แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนประกันสั งคม
หลักประกันสังคม (สานักงานประกันสังคม, 2543)52 ประเทศไทยเป็ นประเทศที่กาลังพัฒนา
ปั ญหาในการพัฒนาที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่จะเป็ นปั ญหาเศรษฐกิจและสังคม ประชากรของประเทศเป็ นผูใ้ ช้
แรงงาน มีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก การที่ประชาชนเหล่านี้มีรายได้ไม่เพียงพอหรื อ
ขาดแคลนรายได้ ส่ วนใหญ่จะมีสาเหตุเนื่ องมาจากการประสบอันตรายเจ็บป่ วย ทุพพลภาพหรื อสู ญเสี ยชีวติ
จากแนวคิดเพื่อการช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูใ้ ช้แรงงาน รัฐได้พยายามในการหา
แนวทางในการช่วยเหลือประชาชนด้วยการออกกฎหมายประกันสังคมเพื่อให้ความคุม้ ครองและเป็ น
50

บัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ. (2535). ประกันสังคม. กรุ งเทพฯ: สานักงานประกันสังคม.
วิชยั โถสุวรรณจินดา. (2534). แยกรั ฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ . กรุ งเทพฯ: เอส เอส เอ. การพิมพ์.
52
กองทุนประกันสังคม. (2543). กฎกระทรวง กาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. 2543. นนทบุรี: สานักงาน
ประกันสังคม
51
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หลักประกันพื้นฐานที่สาคัญต่อความมัน่ คงของผูใ้ ช้ แรงงานอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่วนั ที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2533 เป็ นต้นมา ซึ่ งการดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามหลักการประกันสังคมขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) คือเป็ นการให้การคุม้ ครองที่สังคมจัดให้แก่สมาชิกโดยอาศัยมาตรการของรัฐ ทั้งนี้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อประสบปัญหารายได้ลดลง ไม่มีรายได้ หรื อมี
รายจ่ายเพิ่มขึ้น อันเป็ นผลมาจากการเจ็บป่ วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ กรณี ตกงาน และชราภาพ สงเคราะห์
ครอบครัวและการประกันอุบตั ิเหตุ และโรคที่เนื่องจากการทางาน โดยมีหลักการดังนี้
1) การประกันสังคมมีแหล่งเงินทุนจากการจ่ายสมทบร่ วม ซึ่ งปกติจ่ายโดยนายจ้างลูกจ้าง
และมีรัฐบาลเข้ามาร่ วมจ่ายสมทบหรื อให้เงินอุดหนุน โดยนาเงินจากรายได้ภาษี
2) การเข้าร่ วมโครงการประกันสังคมถือเป็ นเรื่ องของการบังคับ โดยมีขอ้ ยกเว้นน้อยมาก
3) เงินสมทบนั้น จะนามาเก็บรวมเป็ นกองทุนพิเศษ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ทดแทน
4) เงินสมทบส่ วนที่เหลือจากการจ่ายประโยชน์ทดแทน นาไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มให้กองทุน
5) ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนตามประวัติการจ่ายเงินสมทบ โดยไม่จาเป็ นต้อง
ทดสอบว่าเขามีความต้องการหรื อไม่
6) การจ่ายเงินสมทบ และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนจะเกี่ยวข้องกัน และสัมพันธ์
กับรายได้ของผูป้ ระกันตน
7) การประกันการเจ็บป่ วยหรื อประสบอันตรายจากการทางาน ปกติจะมีนายจ้างดูแลรับผิดชอบ
จ่ายค่าทดแทนแต่ฝ่ายเดียว แต่ก็เป็ นไปได้วา่ รัฐบาลอาจช่วยเหลือสนับสนุนได้
การประกันสังคม (Social Insurance)53 เป็ นมาตรการหนึ่งภายใต้ระบบความมัน่ คงทางสังคม
(Social Security) ซึ่งประกอบด้วย มาตรการสงเคราะห์ (Social Assistance) มาตรการประกันสังคม (Social
Insurance) และมาตรการบริ การสาธารณะ (Social Services) โดยมาตรการประกันสังคมมีหลักการสาคัญ
คือ การสร้างหลักประกันความคุม้ ครองทางสังคม มีลกั ษณะเป็ นการบังคับให้สมาชิกมีส่วนร่ วมใน
การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยจัดเก็บเงินสมทบหักจากค่าจ้างหรื อรายได้เข้าสู่ กองทุนกลาง เพื่อให้สมาชิก
ผูป้ ระสบภัยได้รับประโยชน์ทดแทน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อประสบ
กับปั ญหาการมีรายได้ที่ลดลง หรื อไม่มีรายได้ หรื อการมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็ นผลมาจากการเจ็บป่ วย
หรื อประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลาการทางาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย ว่างงาน
และการเลี้ยงดูบุตร
การจัดประโยชน์ทดแทนตามแนวคิดของการประกันสังคมได้มุ่งเน้นการสร้างความมัน่ คง
ทางรายได้ (Income Security) และการให้บริ การทางการแพทย์ (Medical Care) โดยเฉพาะการสร้าง

53

ธีระ สิ นเดชารักษ์* และ ปราโมทย์ ประสาทกุล,2550,บานาญชราภาพ: ปั ญหาในอนาคตของกองทุนประกันสังคม,การ
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2550 จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย
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ความมัน่ คงทางรายได้ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนระยะสั้น (Short Term Benefit)
และประโยชน์ทดแทนระยะยาว (Long Term Benefit) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ประโยชน์ทดแทนระยะสั้น (Short Term Benefit) หมายถึงประโยชน์ทดแทนที่จ่ายให้
เฉพาะกาลในช่วงที่ไม่สามารถทางานได้หรื อหยุดงานในระยะเวลาอันสั้น กล่าวคือ กรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร
และว่างงาน เพราะสาเหตุเหล่านี้เป็ นผลทาให้ขาดรายได้ชวั่ คราว ซึ่ งเมื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปก็จะทาให้มี
รายได้เท่าเดิมเนื่ องจากสามารถกลับเข้ามาทางานได้ตามปกติ
ประโยชน์ทดแทนระยะยาว (Long Term Benefit) หมายถึง ประโยชน์ทดแทนที่จ่ายให้กบั บุคคล
ที่สูญเสี ยรายได้อย่างถาวรไม่สามารถกลับเข้ามาทางานหารายได้ได้อีก ส่ งผลต่อตนเองและครอบครัวโดยมี
ผลให้บุคคลในครอบครัวที่อยูใ่ นความดูแลต้องเดือดร้อนหรื อแบกรับภาระอื่น ๆ อันเนื่องมาจากขาด
ผูเ้ ลี้ยงดู ได้แก่ กรณี ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพโดยทัว่ ไปจะเรี ยกการให้ประโยชน์ทดแทนแบบนี้วา่
บานาญ (Pension)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้วา่ การประกันสังคมมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อผูใ้ ช้แรงงานหรื อ
ลูกจ้างที่ทางานในสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ซึ่งการหักเงินสมทบเข้ากองทุนจากรายได้ที่ลูกจ้าง
ได้รับเป็ นการสร้างหลักประกันและคุม้ ครองแก่ตวั ลูกจ้างเองโดยลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การเจ็บป่ วย การทุพพลภาพ คลอดบุตร ตาย ชราภาพ
สงเคราะห์บุตรและว่างงาน
เสกศักดิ์ จาเริ ญวงศ์ (2550)54 ได้ศึกษาต้นทุนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและ
ประโยชน์ทดแทนทั้งฝ่ ายลูกจ้าง ฝ่ ายนายจ้าง และสังคม ผลกระทบของประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคมที่มีต่อสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม และทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน ทั้งในภาพรวม
และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การศึกษาได้ใช้บริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การประมาณการสองแบบ คือ วิธีการใช้ค่าจ้างขั้นต่าต่อคนและ
ค่าตอบแทนสู งสุ ดที่นามาใช้ในการคานวณเรี ยกเก็บเงินสมทบ และวิธีการประมาณการโดยใช้ค่าจ้างเฉลี่ย
รายอุตสาหกรรมของสานักงานสถิติในการคานวณ
ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดเก็บเงินสมทบและเงินประโยชน์ทดแทนที่ลูกจ้างได้รับจาก
การประมาณการและจากการเก็บข้อมูลภาคสนามมีค่าไม่แตกต่างกัน ผลจากการสารวจชี้ให้เห็นว่าพนักงาน
บางส่ วนเลือกที่จะใช้สวัสดิการจากบริ ษทั แทนการใช้สิทธิ ประโยชน์จากการประกันสังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในกรณี เจ็บป่ วย เนื่องจากให้คุณภาพที่ดีกว่า
54

เสกศักดิ์ จาเริ ญวงศ์. (2550). ผลกระทบของประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมที่มีตอ่ ฝ่ ายลูกจ้าง
ฝ่ ายนายจ้าง และสังคม: ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างสถานประกอบการขนาดใหญ่กบั ขนาดเล็ก (The Impact of Social
Security Benefits on Employee, Employer and Society: Studies on Large and Small Firms). กรุ งเทพฯ:
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
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การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมที่มีต่อสังคมไทย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมลูกจ้างมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทดแทนที่ได้จากกองทุนประกันสังคมในระดับต่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็น
ของขวัญและกาลังใจ ซึ่ งพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในสถานประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้น และเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับต่า สาหรับผลกระทบต่อนายจ้างโดยภาพรวมแล้ว ประโยชน์ทดแทนจาก
ประกันสังคมมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธุ รกิจ เฉพาะในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ส่ วนความสามารถในการทากาไรของสถานประกอบการนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ทั้งในสถานประกอบการขนาดใหญ่และเล็กความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ทดแทนกับความสามารถ
ในการทากาไรเป็ นไปในทิศทางลบส่ วนผลกระทบต่อสังคม พบว่า ประโยชน์ทดแทนมีความสัมพันธ์
กับการลดภาระทางสังคมในสถานประกอบการขนาดเล็กเท่านั้น จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ผลประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมเป็ นไปตามหลักการของการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุ ขมีผลต่อขวัญ
และกาลังใจของลูกจ้างค่อนข้างต่า และมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธุ รกิจเฉพาะ
สถานประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้น

2.7 กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Fund)
2.7.1 ความหมายและประเภทของ Pension Fund
1) กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Fund) คือ กองทุนที่นาผลประโยชน์จ่ายเป็ นบาเหน็จ
หรื อบานาญแก่สมาชิกกองทุนที่เกษียณอายุหรื อต้องออกจากงาน หน่วยงานราชการหรื อหน่วยธุ รกิจเอกชน
จัดตั้งกองทุนนี้ เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง ซึ่ งแหล่งเงินของกองทุนมาจากการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง
ลูกจ้าง และรัฐบาล ซึ่งอาจเป็ นฝ่ ายเดียว สองฝ่ ายหรื อสามฝ่ าย สาหรับประเทศ อื่น ๆ มีการเรี ยกใช้คาสาหรับ
Pension Fund นี้ต่าง ๆ กัน เช่น ในสหรัฐอเมริ กาเรี ยกว่า Retirement Plan ในอังกฤษและไอร์ แลนด์เรี ยกว่า
Pension Scheme และในออสเตรเลียเรี ยกว่า Superannuation Plan เป็ นต้น
2) ประเภทของ Pension Fund สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 กองทุนบาเหน็จบานาญแบบเปิ ด และแบบปิ ด
- แบบเปิ ด คือ กองทุนที่รองรับ Pension Plan ที่ไม่มีขอ้ จากัดทางด้านสมาชิก
- แบบปิ ด คือ กองทุนที่รองรับ Pension Plan ซึ่ งเฉพาะเจาะจงเฉพาะลูกจ้างที่อยูใ่ นแผนเท่านั้น
เช่น
 Single Employer Pension Funds กองทุนฯ ที่จดั ตั้งโดยนายจ้างคนเดียว
 Multi-Employer Pension Funds กองทุนฯ ที่จดั ตั้งโดยนายจ้างหลายคน

2-33

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

 Related Member Pension Funds กองทุนฯ ที่ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ของสมาชิก
จานวนจากัดจากสมาชิกที่เป็ นส่ วนทั้งหมดของกองทุนฯ
 Individual Pension Funds กองทุนฯ ที่ประกอบด้วยทรัพย์สินและสวัสดิการของ
ลูกจ้างแต่ละคน ซึ่ งตามปกติเป็ นบัญชีของบานาญลูกจ้างคนเดียวหลาย ๆ บัญชี รวม ๆ
กัน
ประเภทที่ 2 กองทุนบาเหน็จบานาญแบบควบคุมโดยรัฐและภาคเอกชน
2.7.2 แนวคิดของกองทุนบาเหน็จบานาญ
พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์ และคณะ (2548)55 ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “กองทุนเพื่ออนาคต: ขนาด
และการบริ หารจัดการระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) ประมาณค่าใช้จ่ายพื้นฐานโดยเฉลี่ยของผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยจาแนกตามอาชีพ
ในอดีตก่อนเมื่อถึงวัยสู งอายุ
(2) ศึกษาถึงศักยภาพและความเต็มใจของผูท้ ี่อยูใ่ นวัยแรงงานในการออมเงินกับกองทุน
เพื่ออนาคตในลักษณะเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพในยามชราตามแนวทางของกองทุนบานาญแห่งชาติ และ
(3) ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของเงินกองทุนนี้ให้มีรายรับสู งเพื่อให้เกิด
ความมัน่ คง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เมื่อวิเคราะห์เงินเหลือจ่ายจากรายได้ตลอดชีพ และความตระหนัก
ในการต้องเผชิ ญกับปั ญหาทางเศรษฐกิจเมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุ พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
และกลุ่มอาชีพมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะเข้าร่ วมในการออมเพื่อสร้างหลักประกันในอนาคตเมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุ
กล่าวคือ เมื่อนาเอารายได้และรายจ่ายตลอดชีพมาพิจารณาร่ วมกันจะเห็นได้ชดั เจนว่า ประชาชนไทย
วัยแรงงานที่มีรายได้ในภาพรวมยังคงมีเงินเหลือจ่าย นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า
รัฐบาลควรที่จะจัดตั้งกองทุนบานาญแห่งชาติหรื อกองทุนเพื่ออนาคตในลักษณะบังคับมากกว่าสมัครใจ
เพื่อให้คนไทยทุกคนที่มีอายุ 60 ปี ได้รับเงินสวัสดิการโดยทัว่ หน้ากัน
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540)ได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางในการบริ หาร
เงินออมและเงินลงทุนระยะยาวโดยพบว่าเครื่ องมือในการระดมเงินออมนอกจากจะเป็ นสถาบันการเงินแล้ว
ยังประกอบไปด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม
ซึ่งการระดมเงินออมภายในประเทศ ณ ขณะนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทุนเนื่องจากข้อจากัดหลาย
ประการ ได้แก่ รายได้ ผลตอบแทนการออม ทางเลือกในการออม ข้อจากัดด้านกฎหมาย ระเบียบ และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกองทุนพฤติกรรมของผูอ้ อม ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจถึงเครื่ องมือและรู ปแบบการออม
ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสาคัญของคุณค่าการออมและมีพฤติกรรมโน้มไปใช้จ่ายและอุปโภคสิ นค้าที่
ฟุ่ มเฟื อยมากขึ้น ประชาชนขาดความเชื่ อมัน่ ในความมัน่ คงของระบบการเงินและสถาบันการเงิน และการ
55

พีรสิ ทธิ์ คานวณศิลป์ และคณะ, 2548, กองทุนเพื่ออนาคต: ขนาดและการบริ หารจัดการระยะที่ 2
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ขาดความสนใจระดมเงินออมอย่างจริ งจัง ซึ่ งจากปั ญหาดังกล่าวได้มีขอ้ เสนอแนะในส่ วนที่เกี่ยวกับการ
ระดมเงินออมโดยผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยการแก้ไขกฎเกณฑ์การดาเนินงานของกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพให้สมาชิกสามารถโอนเปลี่ยนงานได้ ปรับปรุ งการลงบัญชีให้เป็ นระบบ Mark to Market เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรม แก้ไขหลักเกณฑ์และขยายขอบเขตการลงทุนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้สามารถ
สนองต่อความต้องการของแต่ละสมาชิกได้ กาหนดคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารกองทุนสารองเลี้ยงชีพตลอดจน
พัฒนาการกากับดูแล การอนุ ญาตให้สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนบาเหน็จบานาญได้รับสิ ทธิ
พิเศษทางภาษี เมื่อออกจากงานเมื่ออายุครบ 55 ปี หรื อทางานอย่างน้อย 25-20 ปี ได้เช่นเดียวกับที่ได้รับเมื่อ
เกษียณอายุ
นวพร เรื องสกุล (2540) ได้ศึกษากองทุนบาเหน็จบานาญ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และระบบ
ประกันสังคมในประเทศไทย ในเรื่ องปั ญหาอุปสรรคและแนวทางการปฏิรูป โดยพบว่าการออมเพื่อ
การเกษียณอายุในประเทศไทย ยังมีความครอบคลุมไม่ทวั่ ถึง และประชากรผูส้ ู งอายุจะมีมากขึ้นเรื่ อย ๆ
และกลุ่มที่ไม่ได้รับความคุม้ ครองส่ วนใหญ่จะมีรายได้ต่า และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่ทาให้การออมเพื่อ
การเกษียณอายุไม่เติบโต ได้แก่ การขาดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการถอนเงินออมก่อนการเกษียณอายุ
กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายกองทุนเนื่องจากกาหนดให้ความเป็ นสมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลงทันที
ที่มีการลาออกหรื อครบอายุเกษียณ เงื่อนไขทางกฎหมายที่ผบู ้ ริ หารกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะต้อง
จ่ายคืนเงินออมเป็ นเงินก้อนแก่สมาชิกในช่วงสั้น ๆ ภายหลังการสิ้ นสมาชิกภาพ ทาให้ไม่สามารถโอนจ่าย
บานาญเป็ นรายงวดได้ การรวมศูนย์ตดั สิ นใจและกาหนดนโยบายด้านการลงทุน แทนที่จะเปิ ดให้สมาชิกแต่
ละคนได้ตดั สิ นใจเอง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอุปสรรคในด้านการบริ หารการลงทุน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของตลาดเงินและตลาดทุน การไม่อาจนาสิ นทรัพย์ของกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้ ดังนั้น
จึงได้เสนอแนวทางการปฏิรูป โดยรัฐบาลต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดกรอบในการแก้ไขปั ญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัย (Safety Net) ที่เพียงพอสาหรับประชาชน และให้ระบบ
มีความมัน่ คงและเติบโต และช่วยลดภาระรัฐบาลในอนาคต
สุ จิตรา บัวใย (2527)56 ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรื อนไทยในหลายลักษณะโดยใช้ขอ้ มูล
จากแบบสอบถามโครงการระดมเงินออม ปี พ.ศ. 2523 ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยศึกษารู ปแบบการ
ออมเหตุผลในการออมแต่ละรู ปแบบ วัตถุประสงค์ในการออมและปั จจัยที่กาหนดการออม ผลการศึกษา
ปรากฏว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ นิยมออมในรู ปของการถือทรัพย์สินทางการเงินในระบบสู งกว่าการถือ
ทรัพย์สินของการเงินนอกระบบ เนื่องจากผลของที่ต้ งั ของสถาบันการเงิน ความสะดวกในการ
ถอนเงิน ความมัน่ คงของสถาบันการเงินและผลตอบแทนที่ได้รับ สาหรับวัตถุประสงค์ในการออมก็คือ
เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชราและเจ็บป่ วย เพื่อการศึกษาและป้ องกันการสู ญหาย ส่ วนปั จจัยสาคัญที่กาหนด
การออมของครัวเรื อนก็คือ รายได้ และขนาดของครอบครัว
56

สุจิตรา บัวใย, 2527, พฤติกรรมการออมของครัวเรื อนในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย
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ออมทรัพย์ ชีวพฤกษ์ (2522)57 ได้ศึกษาผลของการเก็บภาษีที่มีต่อการออมของประเทศไทย
โดยแบ่งการออมเป็ น 3 ภาค คือ ภาครัฐบาล ภาคครัวเรื อน และภาคธุ รกิจ ผลการศึกษาการเก็บภาษีทาให้
การออมเพิ่มขึ้นในภาคของรัฐบาล ส่ วนภาคครัวเรื อนเมื่อเก็บภาษีเพิ่มขึ้น การออมก็จะเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้น
น้อยมาก ส่ วนภาคธุ รกิจเมื่อเก็บภาษีเพิม่ ขึ้นการออมก็จะลดลง ดังนั้น จากการศึกษาจะได้ความสัมพันธ์ของ
อัตราภาษีกบั การออมในทิศทางตรงกันข้าม และได้ทดสอบแบบจาลองของ G. Thimmaiah ปรากฏว่าไม่มี
ความเหมาะสม
Mitchell Wiener (2006)58 ศึกษาเรื่ อง “Thailand Pension System Design Project” โดยได้ศึกษา
ถึงแนวทางการปรับปรุ งระบบกองทุนการออมของประเทศไทย และการวางระบบเครื่ องมือการออมระยะ
ยาวเพื่อการเกษียณอายุรูปแบบใหม่ โดยเห็นว่าประเทศไทยควรปรับปรุ งระบบการออมระยะยาวเพื่อ
การเกษียณอายุ ด้วยเหตุผลที่สาคัญ ได้แก่ ทาให้เกิดความยัง่ ยืนทางการเงินของกองทุนประกันสังคม
กรณี ชราภาพ (OAP) การวางยุทธศาสตร์ให้ระบบบาเหน็จบานาญ โดยให้แต่ละกองทุนมีความสอดคล้อง
กันมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่คล้ายกัน รวมทั้งให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่สูญเสี ย
ผลประโยชน์ การให้มีระดับรายได้ที่เพียงพอ การไม่สร้างภาระให้นายจ้างและลูกจ้างมากเกินไป
การที่สามารถแก้ไขปั ญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างรวดเร็ วได้
การเป็ นที่ดึงดูดใจของทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกสู งอายุ โดยการสร้างรู ปแบบหลาย ๆ รู ปแบบให้สอดคล้อง
กับช่วงอายุสมาชิก การมีระบบตรวจสอบและควบคุมที่แข็งแกร่ ง เพื่อสร้างความมัน่ ใจในผลตอบแทนที่
สมาชิกจะได้รับ และการส่ งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยมีขอ้ เสนอการปรับปรุ ง OAP
(Recommended OAP Design Changes) คือ การแยกกองทุนระยะสั้นออกจากระยะยาว เพื่อให้การลงทุน
สอดคล้องกับระยะเวลาของเงินกองทุน การมีบานาญให้กบั ทายาทผูต้ าย การปรับผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั
ผูเ้ กษียณตามอัตราเงินเฟ้ อ การเปลี่ยนการจ่ายผลประโยชน์ที่ข้ ึนกับค่าจ้างเฉลี่ย 5 ปี สุ ดท้ายเป็ นค่าจ้างเฉลี่ย
ตลอดอายุงานแทนการขยายความครอบคลุมแรงงาน การค่อย ๆ ปรับเพิ่มอัตราสมทบจากการรวมกรณี
ทุพพลภาพให้อยูใ่ นกองทุนกรณี ชราภาพ การปรับหลักเกณฑ์การลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน การคานวณ
ผลประโยชน์ทดแทนควรนาเงินที่จ่ายเข้ากองทุนทั้งหมดมาเฉลี่ย และปรับตาม การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเฉลี่ย
ประชาชาติก่อน และให้มีการประกันบานาญขั้นต่า (Minimum Pension)
สาหรับข้อเสนอรู ปแบบเครื่ องมือการออมรู ปแบบใหม่ ได้แก่ กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(Recommended NPF Design) โดยให้ครอบคลุมลูกจ้างในสถานประกอบการจ่ายอัตราสะสม/สมทบ
(Contribution Rate) ฝ่ ายร้อยละ 3 มีเพดานค่าจ้าง (Wage Cap) 15,000 บาท กาหนดอายุเกษียณ (Standard
Retirement Age) 60 ปี ควรมีองค์กรกากับดูแล (Pension Regulator) โดยจัดตั้งองค์กรอิสระ ดูแลทุกกองทุน
ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน มีโครงสร้างผูป้ ระกอบการกองทุน (Legal Structure of
57

ออมทรัพย์ ชีวพฤกษ์, 2522, ผลของการเก็บภาษีที่มีต่อการออมของประเทศไทย
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Mitchell Wiener,2006, “Thailand Pension System Design Project”
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Industry) เช่นเดียวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริ หารเงินกองทุนโดยบริ ษทั จัดการเอกชน นายจ้างจะเลือก
กองทุน Pooled Fund ซึ่งเสนอขายโดยบริ ษทั จัดการที่ได้รับใบอนุญาตจากสานักงาน กลต. คณะกรรมการ
กองทุนจะเลือก Trustee ซึ่ งรับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยเหลือกรรมการกองทุนในการเลือกลงทุนและเลือก
ผูจ้ ดั การกองทุน ทั้งนี้ นายจ้างสามารถจัดตั้งกองทุนของตนเองได้หากมีคณะกรรมการกองทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยงั มี Custodian ทาหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินโดยมีเกณฑ์การลงทุน (Investment) คือ ให้มี
ความปลอดภัยมีสภาพคล่องและมีการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน การจ่ายผลประโยชน์ทดแทน
(Payout Options) จ่ายเป็ น Annuity จานวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย (P1+P2) และส่ วนที่เกิน
ร้อยละ 50 สามารถเลือกรับเป็ น Annuity หรื อ Lump Sum ก็ได้ โดยให้มีการคุม้ ครองสามี – ภรรยาและ
ครอบครัวด้วย และควรมีการประกันความเสี่ ยง (Guarantee) รัฐบาลรับประกันในกรณี การฉ้อโกง
ของผูจ้ ดั การกองทุนเท่านั้น โดยไม่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ การประกันในชั้นต้นได้
จากการมีระบบธรรมาภิบาลและการกากับดูแลที่ดี
Mark N. Cerche (2004)ได้ศึกษาเครื่ องมือการออมในระบบบาเหน็จบานาญ โดยศึกษาเรื่ อง
Annuity และ Allocated Pension โดยการวิเคราะห์ขอ้ ได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบของ Annuity และ Allocated
Pension และมีความเห็นว่าระบบบาเหน็จบานาญไทยควรมีการเสนอขายทั้ง Annuity และ Allocated
Pension เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับผูเ้ กษียณอายุ โดยพบว่าข้อได้เปรี ยบของ Annuity ได้แก่ ผูซ้ ้ื อมีรายได้
หลังเกษียณอายุอย่างสม่าเสมอตลอดชีวติ และการสนองวัตถุประสงค์ของนโยบายสาหรับการมีรายได้หลัง
เกษียณอายุได้ดีที่สุด ส่ วนข้อเสี ยเปรี ยบ ได้แก่ ผูข้ ายเป็ นผูแ้ บกรับความเสี่ ยง ทาให้ราคาของ Annuity สู ง
ผูข้ าย Annuity ในต่างประเทศส่ วนใหญ่ อันได้แก่ สถาบันการเงิน จะมีขอ้ จากัดด้านเงินทุน และไม่สามารถ
รับภาระความเสี่ ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นได้ ส่ วนผูเ้ กษียณอายุ ผูร้ ับประโยชน์จะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน
เมื่อตนเองเสี ยชีวติ ในส่ วนของการกากับดูแล เป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายความสามารถของผูก้ ากับดูแลในการ
ควบคุมผูข้ าย Annuity เนื่องจากต้องคานึงถึงภาระและต้นทุนที่มีของผูข้ ายด้วย ซึ่ งถ้าหากตลาดไม่ดึงดูดก็จะ
ไม่มีผขู ้ ายเกิดขึ้น การที่ผขู ้ ายไม่สามารถให้ประโยชน์ตอบแทนต่อผูเ้ กษียณอายุตามที่กาหนดไว้จะส่ งผลต่อ
ความเชื่อมัน่ ในระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุได้
นอกจากนี้ ข้อได้เปรี ยบของ Allocated Pension ได้แก่ หากผูเ้ กษียณอายุตายก่อนที่เงินในบัญชี
จะถูกใช้หมดเงินส่ วนที่ยงั คงเหลืออยูจ่ ะตกแก่ทายาท การมีความโปร่ งใสในการตรวจสอบโดยผูเ้ กษียณอายุ
สามารถดูความเคลื่อนไหวในบัญชีผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน หรื อประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้กบั ตัวผู ้
เกษียณอายุ ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่ายที่ถูกหักออกจากบัญชีของตนในส่ วนของการกากับดูแลนั้น
เนื่องจากความเสี่ ยงเกิดจากการลงทุนของเจ้าของบัญชีหรื อตัวผูเ้ กษียณอายุมากกว่าตัวผูข้ าย Allocated
Pension ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งกังวลมากนักถึงความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของผูข้ าย และ
Allocated Pension จะสนองต่อวัตถุประสงค์ของนโยบายมากกว่าการรับผลตอบแทนในรู ปเงินก้อน
เพราะผูเ้ กษียณจะทยอยได้รับผลประโยชน์ จาก Allocated Pension ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่ งเป็ นการแบ่งเบา
ภาระรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินต่อผูส้ ู งอายุ
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จากการวิเคราะห์ขอ้ ได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบของ Annuity และ Allocated Pension ข้างต้น
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าระบบบาเหน็จบานาญไทยควรมีการเสนอขายทั้ง Annuity และ Allocated Pension
เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับผูเ้ กษียณอายุ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผูข้ าย เพราะหากเสนอขาย
Annuity เพียงรู ปแบบเดียว และมีผขู้ ายน้อยราย ราคาขาย Annuity จะสู ง
Deloitte & Touche Consulting, GroupThailand (1888)59 ได้ศึกษาถึงศึกษาสภาพของการมี
ระบบบาเหน็จบานาญ และระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทย และศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความต้องการรายได้ของผูเ้ กษียณอายุ รวมทั้งโครงสร้างประชากร (อัตราการเกิดอัตรา
การตาย อายุเฉลี่ย (Life Expectancy) ประชากรผูส้ ู งอายุ ว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในขณะที่อตั ราการเกิดลดลง
ทาให้สัดส่ วนคนทางานต่อผูส้ ู งอายุลดลง (ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิต และการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งผลการศึกษาคาดว่าอีกประมาณ 16 ปี (20 ปี จากปี ที่ศึกษา พ.ศ. 2542) ประเทศไทย
อาจประสบปัญหาวิกฤติจากการมีประชากรสู งอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยระบบบาเหน็จบานาญที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักของการมีระบบบาเหน็จบานาญที่ดี 4 ด้าน คือ
ความเพียงพอของรายได้ ขอบข่ายความครอบคลุมแรงงานความเป็ นไปได้ทางการเงิน และการเป็ นเครื่ องมือ
พัฒนาและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และได้เสนอทางเลือกในการปรับปรุ งระบบบาเหน็จบานาญ
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือ ให้จดั ตั้งระบบบาเหน็จบานาญแบบหลายชั้น
(Multi-Pillar) โดยการสร้างความแข็งแกร่ งและขยายระบบประกันสังคม (Pillar 1) จัดตั้ง Pillar 2 โดยให้
เอกชนบริ หารจัดการแยกบัญชีเป็ นรายบุคคล รวมทั้งจัดวางระบบเพื่อดาเนิ นการและกากับดูแลกองทุนด้วย
และปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Pillar 3) เพื่อให้มีการบริ หารจัดการการกากับดูแล
และการตรวจสอบที่เหมาะสมและรัดกุมยิง่ ขึ้น
Tengumnuay (1981)60 ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมในประเทศไทย
โดยศึกษาจากปั จจัย รายได้ ขนาดของครัวเรื อน โครงสร้างของอายุ แหล่งของเงินทุน เขตเมืองและเขต
ชนบท ทั้งข้อมูลที่นามาศึกษาเป็ นข้อมูลที่ได้จากการสารวจของโครงการระดมเงินออมภายในประเทศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2523 ผลการศึกษาจากการสร้างแบบจาลอง ทางเศรษฐมิติเส้นตรง
ปรากฏว่า รายได้ ขนาดของครอบครัวมีอิทธิ พลต่อการออมจริ ง ส่ วนอายุก็มีผลต่อการออมแต่พิสูจน์ไม่ได้
ว่าสมมติฐานของวัฏจักรธุ รกิจมีผลต่อการออมหรื อไม่ สาหรับแหล่งของรายได้ก็พบว่า ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ของตนเองเป็ นผูม้ ีระดับการออมสู งกว่าอาชีพอื่น ๆ และขนาดครัวเรื อนในชนบทมีขนาดการออมสู งกว่า
ครัวเรื อนในเขตเมือง
จากการได้ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การลงทุนระหว่าง
ประเทศเกิดประโยชน์ในเรื่ องการลดต้นทุนการผลิตจากการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรราคาถูก การเข้าถึงแหล่ง
59
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Deloitte & Touche Consulting ,GroupThailand ,1888, Preliminary Prospectus Supplement
Tengumnuay,1981, Household saving behavior in Thailand, วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตลาดใหม่ การได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากประเทศผูร้ ับทุน การเข้าถึงเทคโนโลยีและความได้เปรี ยบ
เชิงเปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ จากการศึกษาทาให้ทราบถึงความเสี่ ยงจากการลงทุนระหว่างประเทศที่อาจเกิดจาก
1. ความเสี่ ยงของตลาด คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวมที่หลักทรัพย์ทุก
ตัวต้องเผชิญ
2. ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากความแปรผันของอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบสู ง
3. ความเสี่ ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากตัวบริ ษทั นั้น ๆ ว่าจะจ่ายหนี้ หรื อปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกผันได้อย่างสมบูรณ์หรื อไม่
4. ความเสี่ ยงจากธุ รกิจ คือ ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากลักษณะของกลุ่มธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมดังกล่าว
5. ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนในการ
ลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
6. ความเสี่ ยงด้านการเมือง เกิดขึ้นจากความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่ งอาจทาให้
เงื่อนไขการลงทุนต่างไปจากรู ปแบบที่เคยคาดไว้ ซึ่ งปั จจัยนี้ นักลงทุนจะให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ ถึงแม้
ประเทศนั้นจะมีขอ้ ได้เปรี ยบทางการลงทุนต่าง ๆ ก็ตาม
โดยสรุ ป บทที่ 2 นี้ได้ศึกษาวรรณกรรมและรวบรวมทฤษฎีจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่ มจาก
ทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญด้านการลงทุนระหว่างประเทศ แนวคิดด้านความเสี่ ยงจากการลงทุนระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นที่งานวิจยั สาหรับกองทุนขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนระหว่างประเทศ ในส่ วนของภาครัฐที่
สาคัญคือ กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) กองทุนประกันสังคม (Social Security
Funds) และ กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Funds) ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่ วนสาคัญ ได้แก่ 2.1 ความหมาย
และทฤษฎีการลงทุนระหว่างประเทศ 2.2 แนวคิดการลงทุนระหว่างประเทศ 2.3 แนวคิดความเสี่ ยงจากการ
ลงทุนระหว่างประเทศ 2.4 งานวิจยั เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ได้ศึกษากองทุนขนาด
ใหญ่ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ 2.5 กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) 2.6 กองทุน
ประกันสังคม (Social Security Funds) และ 2.7 กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Funds)
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บทที่ 3
ประสบการณ์ การลงทุนในต่ างประเทศของกองทุนประกันสั งคม และกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้ าราชการ และแหล่งทีม่ าของเงินลงทุนของกองทุนเพือ่ การลงทุนระหว่ างประเทศ
ในบทนี้ได้ทาการศึกษาประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนภาครัฐ ซึ่ งจากการศึกษา
ข้อมูลกองทุนภาครัฐที่สาคัญของไทย พบว่า กองทุนที่มีขนาดใหญ่ และมีการลงทุนในต่างประเทศที่สาคัญ
มี 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคม และกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ดังนั้น ใน 3.1 และ 3.2
ของบทนี้จะทาการศึกษาภาพรวมประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนดังกล่าว จากนั้น
ใน 3.3 เป็ นการศึกษาแหล่งที่มาของเงินลงทุนของกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ ที่ประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและทุนหมุนเวียน

3.1 ภาพรวมการลงทุนในต่ างประเทศของกองทุนประกันสั งคม1
วิน (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนประกันสังคม พบว่า
สานักงานกองทุนประกันสังคมได้มีการแบ่งเงินลงทุนจานวนหนึ่งไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โดยเป็ นการทยอยลงทุนที่ละเล็กทีละน้อย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมา จนถึงปัจจุบนั คิดเป็ นเงิน
ลงทุน (เงินต้น) รวมประมาณ 23,874 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3 ของเงินลงทุนกองทุน
ประกันสังคม (จากเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมประมาณ 9 แสนล้านบาท)
จากข้อมูลของกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ยอดการลงทุนในต่างประเทศ
มีท้ งั สิ้ น 23,874 ล้านบาท มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ 28,655 ล้านบาท และเงินปันผลสะสม 219 ล้านบาท ซึ่งเงิน
ลงทุนนั้นได้รับดอกผลอย่างต่อเนื่อง ทาให้มูลค่าเงินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จะเห็นได้จาก
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 เงินลงทุนจาก 23,874 ล้านบาท ได้เติบโตขึ้นเป็ น 28,655 ล้านบาท ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา นับตั้งแต่มีการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
ประกันสังคม สานักงานประกันสังคมได้สร้างผลกาไรจากการลงทุนในต่างประเทศเป็ นมูลค่าถึงกว่า 5,000
ล้านบาท โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2554 ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศถึงร้อยละ 6.94 ต่อปี

1

วิน พรหมแพทย์ (2555), “โอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ (ตอนที่ 1)”,วารสารประกันสังคม ปี ที่ 18 ฉบับที่ 5 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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3.1.1 รู ปแบบการลงทุน
จากประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศที่ผา่ นมากว่า 10 ปี ของกองทุนประกันสังคม
พบว่า การลงทุนจะเน้นในการเข้าไปซื้ อ “หน่วยลงทุน” ของกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่ลงทุนใน
ต่างประเทศจานวนรวม 12 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนที่สานักงานกองทุนประกันสังคมลงทุนร่ วมกับ
ประชาชนทัว่ ไป 4 กองทุน และอีก 8 กองทุนเป็ นกองทุนที่สานักงานกองทุนประกันสังคมเป็ นผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแต่เพียงรายเดียว ซึ่ งกองทุนทั้งหมดนั้นได้จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับอนุมตั ิวงเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
การลงทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มนั่ คงสู งในต่างประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล
ต่างประเทศ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ และหุ น้ กูเ้ อกชนต่างประเทศที่มีความมัน่ คงสู งโดยได้รับ
อันดับเครดิตไม่ต่ากว่า Investment Grade หรื อได้รับอันดับความน่าเชื่ อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป ส่ วนการลงทุน
นั้น กองทุนประกันสังคมจะไม่ลงทุนเองโดยตรง แต่จะลงทุนผ่านบริ ษทั จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุน
ประกันสังคมยังไม่มีความชานาญในการตัดสิ นใจและความรู ้ในการลงทุนต่างประเทศอย่างเพียงพอ จึงจาเป็ น
ที่จะต้องมอบหมายให้บริ ษทั จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญดาเนินการแทน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จัดการ
กองทุนจะต้องได้รับการคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการที่เข้มงวด ซึ่ งคณะกรรมการประกันสังคมได้มอบหมาย
ให้ “คณะอนุกรรมการการคัดเลือกบริ ษทั จัดการกองทุนต่างประเทศ” ซึ่ งประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากทั้งฝ่ าย
ลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการลงทุน เป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือก
3.1.2 การบริ หารกองทุนประกันสั งคม
ปั จจุบนั สานักงานกองทุนประกันสังคมได้มอบหมายให้บริ ษทั จัดการกองทุนชั้นนาของโลก
เข้ามาทาหน้าที่บริ หารกองทุนให้ ซึ่ งบริ ษทั จัดการกองทุนต่างประเทศที่บริ หารกองทุนให้กบั สานักงาน
ประกันสังคมในปั จจุบนั ประกอบด้วย 5 บริ ษทั ซึ่งมีประสบการณ์และชื่อเสี ยงในการบริ หารกองทุน
บานาญต่าง ๆ ทัว่ โลก ได้แก่
ตารางที่ 3.1 รายชื่อบริษัทจัดการกองทุนต่ างประเทศทีบ่ ริหารกองทุนให้ กบั สานักงานประกันสั งคม
ลาดับ

ชื่อ

ทีต่ ้งั
สานักงานใหญ่

1.
2.
3.

BlackRock
Deutsche Asset Management
Loomis Sayles (Natixis Group)

USA,UK
Germany
USA,France
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สิ นทรัพย์ภายใต้ การบริหาร อันดับ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
ของ
โลก
3,560,968
1
1,562,352
6
719,336
17
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4.
5.

Franklin Templeton
Payden & Rygel

USA,UK
USA

670,719
55,084

19
172

ที่มา : The World’s 500 Largest Asset Mnagers Year End 2010 by Pension & Investment and Towers
Watsom
3.1.3 การบริ หารกองทุนประกันสั งคมเพือ่ การลงทุนในต่ างประเทศ2
ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินลงทุนในต่างประเทศ
จานวน 600 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการการคัดเลือกบริ ษทั จัดการกองทุนต่างประเทศ”
ซึ่งประกอบด้วย ผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการลงทุน รวม 16 ราย ซึ่ งมีบริ ษทั จัดการกองทุนต่างประเทศที่ได้ยนื่
ข้อเสนอและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมี 3 ราย และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยที่ได้ยนื่ ขอเสนอและ
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมี 1 ราย คือ “บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ธนชาต จากัด” โดยวงเงินที่ทาง
สานักงานประกันสังคมจะมอบหมายให้บริ หาร คือ 200 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 6,000 ล้านบาท
ซึ่ งหากบริ ษทั จัดการกองทุนทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว สานักงาน
ประกันสังคมจะทยอยโอนเงินจนครบ 6,000 ล้านบาท ให้แก่ บลจ. ธนชาต เพื่อให้นาไปซื้ อ หน่วยลงทุน
ของกองทุนต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ภายใต้นโยบายการลงทุนที่กาหนดโดยสานักงาน
ประกันสังคม คือ
1) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมัน่ คงสู ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ซึ่ งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล
ต่างประเทศ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ และหุ น้ กูเ้ อกชนที่มีความมัน่ คงสู ง ได้รับความน่าเชื่ อถือ
ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป โดยการลงทุนในส่ วนนี้บริ หารกองทุนโดยบริ ษทั Franklin Templeton
2) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่ งได้แก่ หุ น้ ต่างประเทศ บริ หารโดย
MFS Investment Management และอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ บริ หารโดย AEW Capital Management
3.1.4 กลยุทธ์ การลงทุนในต่ างประเทศในอนาคตอันใกล้
ในช่วง 2-3 ปี นี้ ตลาดการเงินทัว่ โลกยังคงมีความผันผวนไม่แน่นอน เพราะนักลงทุนยังคงกังวล
ต่อสภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะภาวะหนี้ สาธารณะ รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจ และการจ้างงาน
ของสหรัฐอเมริ กาที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว ทาให้การลงทุนต้องเพิม่ ความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่ งสานักงานประกันสังคม
ได้วางกลยุทธ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไว้ดงั นี้
2

วิน พรหมแพทย์ (2555), “โอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ (ตอนที่ 2)”,วารสารประกันสังคม ปี ที่ 18 ฉบับที่ 6 เดือน
มิถุนายน 2555
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1) การลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศ เน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มนั่ คงสู ง ได้แก่
เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์ แลนด์ และประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ออสเตรเลีย เป็ นต้น รวมทั้ง
เน้นการลงทุนในพันธบัตรประเทศเกิดใหม่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง ได้แก่ โปแลนด์ เกาหลีใต้
และมาเลเซีย เป็ นต้น
2) การลงทุนในหุ น้ ต่างประเทศ เน้นลงทุนหุ น้ ปั จจัยพื้นฐานดีที่ผลิตสิ นค้าที่จาเป็ นต้องใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน ได้แก่ กลุ่มอุปโภคบริ โภค ค้าปลีก และเวชภัณฑ์ เนื่ องจากหุ น้ กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนเศรษฐกิจโลกน้อยกว่าหุ น้ กลุ่มอื่น นอกจากนั้น ยังเน้นการลงทนในหุ น้ ของบริ ษทั ที่ขายสิ นค้า
ให้กบั ประเทศที่มีฐานคนชั้นกลางที่เติบโตเร็ ว เช่น ประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย
3) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ เน้นให้ลงทุนเฉพาะ Core Assets กล่าวคือ
ให้ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่สร้างเสร็ จแล้วและมีผเู ้ ช่าแล้ว เพื่อให้ได้รับรายได้จากค่าเช่าที่มนั่ คงใน
ระยะยาว โดยกระจายการลงทุนทั้งในกลุ่มโรงงานและคลังสิ นค้า ที่อยูอ่ าศัย อาคารสานักงาน และค้าปลีก
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ตารางที่ 3.2 สรุ ปการลงทุนของกองทุนประกันสั งคม
ประเภท
กองทุน
ประกันสังคม

กฎหมายจัดตั้ง
กองทุน

กฎระเบียบการ
ลงทุน

ขั้นตอนและวิธีการ
ลงทุน

- จัดตั้งตามมาตรา
21 แห่ง
พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
พ.ศ. 2533 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบ
คณะกรรมการ
ประกันสังคม ว่า
ด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ของ
กองทุน
ประกันสังคม
พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็ นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการ
ประกันสังคม ว่าด้วย
การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ.
2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และตาม
แผนการลงทุนประจาปี
ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
ประกันสังคม ซึ่ งต้อง
นาไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความ
มัน่ คงสู งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ
เงินกองทุน และ
หลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ ยงไม่เกินร้อยละ 40

เงินลงทุน

(ล้านบาท)
26,000 ลบ.
โดยลงทุน
เฉพาะ
พันธบัตร
รัฐบาล
พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ
และหุ ้นกู้
เอกชน
ต่างประเทศที่
ได้รับการจัด
อันดับเครดิต
ในระดับ

เป้าหมายการ
ลงทุน
เพิ่มอีก
18,000 ลบ.
ตามแผนการ
ลงทุน
ประจาปี
พ.ศ. 2554

Investment
Grade

ที่มา : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ปี 2554
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การบริหาร
ความเสี่ยง
- ลงทุนได้
เฉพาะ

การประเมินผล
- รายงานผลทุก
เดือน
- Conference

Investment
Grade
Call ทุกไตรมาส
- ป้ องกัน
ความเสี่ ยง
อัตรา
แลกเปลี่ยน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50

- คัดออกหาก
ผลตอบแทนต่ากว่า
ดัชนีอา้ งอิงใน 3 ปี

บุคลากร ประสบการณ์
ความพร้ อมในการลงทุน
เริ่ มลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 โดยผ่านกองทุน
รวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ (Foreign

Investment Fund)
จานวน 8 กองทุน จด
ทะเบียนกับ กลต. และ
บริ หารร่ วมกันระหว่าง
บริ ษทั จัดการกองทุน
ไทยและบริ ษทั จัดการ
กองทุนต่างประเทศ

ปัญหาอุปสรรค
- ขาดแคลนบุคลากร
รับผิดชอบงานลงทุน
ต่างประเทศ
- ความเข้าใจและการ
ยอมรับของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การลงทุน
ต่างประเทศ

ข้ อเสนอแนะ
และ อืน่ ๆ
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3.2 ภาพรวมการลงทุนต่ างประเทศของกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)3
3.2.1 การจัดการลงทุนของ กบข.
งานด้านการลงทุนของ กบข. มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 สายงานหลัก ที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่ งกันและกัน คือ 1) สายจัดการลงทุนมีหน้าที่
ในการตัดสิ นใจลงทุน 2) สายวิจยั และกลยุทธ์การลงทุนมีหน้าที่กาหนดกลยุทธ์การลงทุน กากับควบคุม
ความเสี่ ยง วิเคราะห์และติดตามการลงทุน และ 3) สายกากับและปฏิบตั ิการลงทุน มีหน้าที่ในการกากับ
ตรวจสอบการลงทุน และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่การลงทุน นอกจากนั้นยังมีสานักที่พิจารณาและ
ตัดสิ นใจการลงทุนที่เกี่ยวกับการลงทุนพิเศษและการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ โดยเป็ นการลงทุนพิเศษที่
แตกต่างจากการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน นัน่ คือ สานักลงทุนทางเลือก
การลงทุนของ กบข. นั้นค่อนข้างมีขอ้ จากัดมาก ทั้งนี้พระราชบัญญัติ กบข. และกฎกระทรวงได้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน โดยกาหนดให้ กบข. นาเงินของสมาชิกไปลงทุนได้
เฉพาะประเภทการลงทุนหรื อตราสารที่กาหนดและภายใต้เงื่อนไขเท่านั้น เนื่ องจากตระหนักถึงการบริ หาร
เงินออมและจัดหาสวัสดิการให้กบั ข้าราชการสมาชิกในยามที่ออกจากงานอย่างรอบคอบและมัน่ คง
หลักการและเงื่อนไขสาคัญของการลงทุนของ กบข. ได้แก่
1) เงินกองทุนให้นาไปลงทุนในสิ นทรัพย์ประเภทมัน่ คงสู งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของ
เงินกองทุน
2) ลงทุนในสิ นทรัพย์อื่นไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของเงินกองทุน
3) ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน
4) ลงทุนในตราสารทุน (หุ ้น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิในหุน้ ) ไม่เกินร้อยละ 35 ของเงินกองทุน
5) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 8 ของเงินกองทุน
6) กบข. จะลงทุนเองหรื อมอบหมายเงินให้สถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอื่นจัดการเงินกองทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยมีคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับมอบหมายจัดการกองทุนตามกฎหมาย ดังนี้
(1) การมอบหมายให้จดั การเงินกองทุนในประเทศ ผูร้ ับมอบหมายต้องเป็ นสถาบันการเงิน
หรื อนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 2 แห่ง ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้จดั การ

3

รายงานประจาปี 2550 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
3-6

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกองทุนส่ วนบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การมอบหมายให้จดั การเงินกองทุนในต่างประเทศ ผูไ้ ด้รับมอบหมายจะต้องเป็ นสถาบัน
การเงินหรื อนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในต่างประเทศ และต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่กากับดูและตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ สาหรับคุณสมบัติอื่นจะกาหนดเพิ่มเติมใน
กฎกระทรวง
3.2.2 สั ดส่ วนการลงทุน แยกตามประเภทตราสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25554
แผนภาพที่ 3.1 สถานะการลงทุนทีแ่ ท้จริงของ กบข. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่มา : www.gpf.or.th
กบข. บริ หารกองทุนตามหลักการของการดูแลเงินของผูอ้ ื่นให้เทียบเท่าหรื อสาคัญยิง่ กว่าเงิน
ของตนเอง ในการตัดสิ นใจลงทุนต้องมีการศึกษากลัน่ กรองวิเคราะห์ดว้ ยความระมัดระวัง รอบคอบ
และมีการกระจายความเสี่ ยง โดยมีเป้ าหมายที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ อ เพื่อให้เงินออม
ของสมาชิกไม่ดอ้ ยค่าและมีเพียงพอไว้ใช้ในวัยเกษียณ

4

http://www.gpf.or.th
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ความเสี่ ยงมีหลายประเภท นอกจากความเสี่ ยงเกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ที่คนทัว่ ไปเข้าใจแล้ว
ยังหมายรวมถึงความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาตลาด ความเสี่ ยงจากเงินเฟ้ อ และความเสี่ ยงอื่น ๆ ด้วย
ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องพิจารณาความเสี่ ยงทุกประเภทอย่างรอบคอบ
กบข. มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยงตามหลักสากล โดย กบข. ได้วา่ จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาชั้นแนวหน้า
ของโลกมาช่วยศึกษา ช่วยวางเป้ าหมายและนโยบายในการจัดสรรเงินการลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ต่าง ๆ
การกาหนดตัวเทียบวัด รวมถึงการวางกรอบการกากับควบคุมความเสี่ ยงด้านการลงทุน
โครงสร้างและกระบวนการตัดสิ นใจลงทุน
แผนภาพที่ 3.2 โครงสร้ างและกระบวนการตัดสิ นใจลงทุน

กระบวนการตัดสิ นใจเป็ นลาดับขั้น เริ่ มที่คณะกรรมการ หรื อบอร์ ด กบข. วางนโยบายการลงทุน
กากับดูแลและควบคุมการลงทุนให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายและเป้ าหมาย รวมทั้ง สาหรับการลงทุน
(Asset Allocation) ที่กาหนด ลาดับถัดมาคือ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
มีหน้าที่กลัน่ กรองข้อเสนอของระดับสานักงานก่อนเสนอคณะกรรมการ รวมทั้งกากับดูแลการลงทุนของ
สานักงานและเป็ นที่ปรึ กษาไปพร้อมกัน หลังจากนั้นจะเป็ นระดับของสานักงานที่มีเลขาธิ การและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งร่ วมกันเป็ นคณะจัดการกลยุทธ์การลงทุนทาหน้าที่กาหนดกลยุทธ์ กรอบ และเงื่อนไขที่จะต้อง
ดาเนินการภายใต้กรอบที่คณะกรรมการกาหนดและสุ ดท้าย คือ กระบวนการพิจารณาลงทุนเป็ นการทางาน
ในระดับเจ้าหน้าที่หรื อผูจ้ ดั การกองทุนภายใน ที่ตอ้ งดาเนินการลงทุนเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสาหรับ
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สมาชิก ภายใต้กรอบการลงทุนและนโยบายที่กาหนด ซึ่ งเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจลงทุนที่มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลซึ่ งกันและกัน มีขอ้ มูลที่ได้จากการวิเคราะห์ กลัน่ กรอง และโปร่ งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ กบข. ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เพื่อกากับดูแลการบริ หารงานของ กบข. ด้วย
ทั้งนี้ กบข. ได้จดั ทาถ้อยแถลงนโยบายการลงทุน (Investment Policy Statement) เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกส่ วน รวมถึงคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
ครบถ้วนและเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานด้านการลงทุนมีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการ กบข. จึง
มอบอานาจอนุมตั ิดา้ นการลงทุนบางเรื่ องให้กบั คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ซึ่ งรวมถึงการลงทุน
ทางเลือกในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
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ตารางที่ 3.3 สรุ ปการลงทุนของกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
ประเภท

กบข.

กฎหมาย
จัดตั้งกองทุน

กฎระเบียบ
การลงทุน

ขั้นตอนและวิธีการ
ลงทุน

เงินลงทุน

เป้าหมายการลงทุน

การบริหารความเสี่ยง

- พระราช

- กาหนดให้การลงทุน

- แบ่งสัดส่วน - เป้ าหมายการลงทุน

- ทาการบริ หารความ

ทุนบาเหน็จ
บานาญ
ข้าราชการ
พ.ศ. 2539
และ
ประกาศใช้ใน
ราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ
วันที่ 27
กันยายน

บัญญัติ
กองทุน
บาเหน็จ
บานาญ
ข้าราชการ
พ.ศ. 2539
- กฎกระทรวง

จะต้องลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความ
ความมัน่ คงสู งไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 ของการ
ลงทุนทั้งหมด และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการ
ลงทุนของสถาบันได้
กาหนดการนาเงินไป
ลงทุนต้องลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ ยงสู งไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 40 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด โดยการลงทุน
ในหลักทรัพย์มนั่ คงสูง

เงินลงทุนตาม
สัดส่ วน SAA
ปัจจุบนั
เป้ าหมายอยูท่ ี่
ร้อยละ 23
โดยมี
รายละเอียด
ดังนี้ 1. ตรา
สารหนี้ โลก
ร้อยละ 10
2.ตราสารทุน
โลก ร้อยละ 8
3.สิ นค้าโภค
ภัณฑ์ ร้อยละ
1
4.อสังหา
ริ มทรัพย์
โลก ร้อยละ 2

เสี่ ยงทั้งในแง่ของ
สิ นทรัพย์ และอัตรา
แลก เปลี่ยน โดย
--> การลงทุนใน
สิ นทรัพย์แต่ละ
ประเภทจะได้รับ
งบประมาณความเสี่ ยง
ในรู ปแบบของ

- กาหนดให้ลงทุน
ต่างประเทศได้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของ
เงินกองทุน

ปัญหาอุปสรรค

ข้ อเสนอแนะ
และ อืน่ ๆ

- กบข. ประเมินผลการ - กบข. มีบุคคลกร - การป้ องกัน
ที่มีความเชี่ยวชาญ ความเสี่ ยงอัตรา
ลงทุนแบบ Relative
และระบบที่ได้รับ แลกเปลี่ยนยังมี
Performance

-ควรจะให้
กฎหมายเปิ ด
เสนอแนวทาง
ในการหา
ผลตอบแทนได้
-Currency

(ล้านบาท)

- พรบ.กอง

2539

การประเมินผล

ของ กบข. คือ การ
สร้างผลตอบ แทนที่ดี
เพื่อเป็ นเงินออมเพื่อ
การเกษียณอายุให้แก่
สมาชิกที่เป็ น
ข้าราชการ ดังนั้น ตาม
ธรรมชาติแล้วการ
ลงทุนของ กบข. จึง
เป็ นการลงทุนในระยะ
ยาว โดยมีระยะการ
ลงทุน (Investment

Tracking Error
--> สาหรับการบริ หาร
ความเสี่ ยงอัตรา

หมายถึง การกาหนดตัว
เทียบวัด
(Benchmark) ของแต่
ละสิ นทรัพย์ และ กบข.
จะทาการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนสู งกว่า
ตัวเทียบวัด ตัวอย่าง
เช่น การลงทุนในตรา
สารทุนโลก กบข. ใช้
ดัชนี MSCI All

Horizon) เฉลี่ยอยูท่ ี่ แลกเปลี่ยน มีความ
10 ปี
แตกต่างกันไปในแต่ละ Country World
- เป็ นการกระจายความ ประเภทสิ นทรัพย์
Index เป็ นตัวเทียบวัด
เสี่ ยงของพอร์ตลงทุน
รวมถึงเป็ นการเปิ ดการ
ลงทุนให้กว้างขึ้น
เนื่องจากตลาดเงิน
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ขึ้นกับความเสี่ ยงเฉพาะ
ของแต่ละประเภท โดย
ตราสารหนี้ จะทาการ
ปิ ดความเสี่ ยงด้านอัตรา

บุคลากร
ประสบการณ์
ความพร้ อมในการ
ลงทุน

มอบหมายให้ทา
การลงทุน
ต่างประเทศ
โดยเฉพาะ โดยได้
เริ่ มลงทุน
ต่างประเทศอย่าง
จริ งจังนับแต่ปี

2549 และได้มี
การพัฒนาเรื่ อยมา

ขาดความ
คล่องตัว

(Unwind
position)
- การใช้
เครื่ องมือใหม่ๆ
ในการลงทุน
โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ กลุ่ม
Derivative ยัง
ไม่แพร่ หลายใน
ประเทศไทย ซึ่ง
ในความเป็ นจริ ง
แล้วถือเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ใน
การลดความ

overlay โดย
แยก Currency
ออกจาก
สิ นทรัพย์
- Asset class
แยกกันจะ
บริ หารได้ดีข้ ึน
-รัฐควรให้
ความสาคัญใน
เรื่ องภาษี เพราะ
เป็ นปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อกาไร/
ขาดทุน
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5. โครงสร้าง
พื้นฐานโลก
ร้อยละ 1
6. นิติบุคคล
เอกชนโลก
ร้อยละ 1

ตลาดทุนไทยยังไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
รวมทั้งสภาพคล่องยัง
ไม่สามารถรองรับ
เงินทุนของนักลงทุน
สภาบันขนาดใหญ่ได้

ที่มา : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ปี 2554
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แลกเปลี่ยนทั้งหมด
ในขณะที่สินทรัพย์
ประเภทอื่นจะมีการ
บริ หารความเสี่ ยงอัตรา
แลก เปลี่ยนตามสภาวะ
ตลาด

เสี่ ยงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

โดยเฉพาะตรา
สารหนี้
-การลงทุนใน
ต่างประเทศมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
และควรให้
ความสาคัญใน
การลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งมี potential
ในการ
upgrade สูง
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3.3 แหล่งทีม่ าของเงินลงทุน
3.3.1 ภาพรวมแหล่ งทีม่ าของเงินลงทุน
หน่วยงานภาครัฐของไทย ที่ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่มิใช่สถาบัน
การเงิน และทุนหมุนเวียนของรัฐ มีเงินฝากธนาคารในระดับสู ง ประเมินว่า มีมูลค่ามากกว่า 1.0 ล้านล้าน
บาท จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมบัญชีกลางพบว่าวงเงินสะสมในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.4 เงินฝากสุ ทธิขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจทีม่ ิใช่ สถาบันการเงิน
และทุนหมุนเวียนของรัฐ
หน่ วยงาน/กองทุน
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
3. ทุนหมุนเวียน (110 ทุนหมุนเวียน)
รวม

เงินฝากธนาคาร (ล้านล้านบาท)
0.37
0.44
0.21
1.02

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มิถุนายน 2555
จาก ธปท.
2. ข้อมูลทุนหมุนเวียน ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2555) จากกรมบัญชีกลาง
จากตารางที่ 3.4 จะเห็นได้วา่ แต่ละหน่วยงาน/กองทุนมีปริ มาณเงินฝากสุ ทธิ ในธนาคารอยูใ่ น
ระดับสู ง ซึ่ งผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินในธนาคารนั้นอยูใ่ นระดับต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทน
ในการลงทุนประเภทอื่น ทาให้เสี ยโอกาสในการได้รับประโยชน์จากเงินฝากดังกล่าว ยิง่ กว่านั้น ยังสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในการจัดการการลงทุนของแต่ละหน่วยงานว่ายังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น จึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาแนวทางการลงทุนของแต่ละหน่วยงาน/กองทุน เนื่องจากมีเงินฝากในระบบสู ง
มาก แต่ขาดการบริ หารจัดการที่ดี
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3.3.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1) ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น5
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความเป็ นอิสระในการปกครองตนเอง โดยเป็ นหน่วยงานราชการที่มี
ความสาคัญอย่างยิง่ เพราะว่าเป็ นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) เป็ นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก
ในชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชย ได้แก่ การจัดทาถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ การกาจัดขยะมูล
ฝอย เป็ นต้น
(2) เป็ นงานที่เกี่ยวกับการป้ องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง
(3) เป็ นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริ การทางสาธารณสุ ขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็ นต้น
(4) เป็ นงานที่เกี่ยวกับการพาณิ ชย์ทอ้ งถิ่น เพราะเป็ นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนดาเนินการ
เองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็ น เช่น การจัดให้มีโรงรับจานา การจัดตลาด และงานต่าง ๆ ที่มีรายได้
โดยสามารถเรี ยกค่าบริ การจากประชาชน
2) รู ปแบบองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น สาระสาคัญมีดงั นี้
(1) เป็ นองค์กรที่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล และทบวงการเมือง
(2) มีสภาและผูบ้ ริ หารระดับท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
(3) มีอิสระในการปกครองตนเอง
(4) มีเขตการปกครองที่ชดั เจนและเหมาะสม
(5) มีงบประมาณรายได้เป็ นตนเองอย่างเพียงพอ
(6) มีบุคลากรปฏิบตั ิงานของตนเอง
(7) มีอานาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริ การ
(8) มีอานาจออกข้อบังคับเป็ นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท
(9) มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนกลางในฐานะเป็ นหน่วยงานระดับรองของรัฐ
3) การบริ หารการคลังท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่นที่มีลกั ษณะประชาธิ ปไตยนั้น นอกจากจะมีคณะผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ ริ หาร
ตลอดจนฝ่ ายนิติบญั ญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ และมีฐานะเป็ นนิติบุคคลที่
สามารถทาสัญญากับองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนมีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบาย และการบริ หารงานใน
5

คู่มือแนะนาการชาระภาษีอากรขององค์การปกครองส่วนของถิ่น กรมสรรพากร
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ท้องถิ่นแล้ว องค์ประกอบสาคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่ งขาดไม่ได้เลยก็คือ “ความเป็ นอิสระทางการคลัง” ได้แก่
การจัดทางบประมาณ การจัดเก็บภาษี และการแสวงหารายได้อื่น ๆ สภาพที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต้องพึ่งเงินจานวนมากในแต่ละปี จากรัฐบาลส่ วนกลาง และเป็ นการได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ก็กล่าว
ได้วา่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นยังขาดอิสระทางการคลัง และเมื่อขาดอิสรภาพดังกล่าว ประกอบกับ
งบประมาณมีจานวนจากัดก็ยอ่ มเป็ นปั ญหาใหญ่ และมีผลสาคัญต่อสถานภาพขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพของชุมชนได้ ความเป็ นอิสระทางการคลังหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ระบบการคลังของประเทศมีลกั ษณะกระจายอานาจเป็ นปั จจัยที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการปกครอง
ท้องถิ่น โดยมีเหตุผลพอสรุ ปได้ดงั นี้
(1) รัฐบาลส่ วนกลางไม่สามารถตัดสิ นใจเรื่ องการคลังในระดับท้องถิ่นได้ เนื่องจากรัฐบาล
ส่ วนกลางมีนโยบายที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ และมีทอ้ งถิ่นมากมายที่ยงั มีปัญหา และปัญหาก็มีลกั ษณะที่
แตกต่างกัน
(2) ท้องถิ่นไม่เพียงแต่อยูใ่ กล้ชิดข้อมูล เข้าใจเรื่ องราวและปั ญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้ดี หากยัง
เป็ นเจ้าของสถานที่ปฏิบตั ิการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะส่ งผลต่อพื้นที่ และผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่ ดังนั้น การตัดสิ นใจจึง
ควรเป็ นเรื่ องของท้องถิ่น
(3) อิสรภาพของท้องถิ่นจะช่วยให้คนในท้องถิ่นมีความตื่นตัวทางการเมือง และระดับของ
สานึกท้องถิ่นสู งเพิ่มขึ้น มีจิตสานึกในการเสี ยภาษีเพื่อท้องถิ่นมากขึ้น และเป็ นการพัฒนากระบวนการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในระยะยาว
(4) อิสรภาพทางการคลังจะเป็ นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการกระจายอานาจ หรื อการปกครองตนเอง
แบบประชาธิ ปไตยสาหรับท้องถิ่น
การคลังท้องถิ่น หมายถึง การบริ หารงานคลังของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นการ
พิจารณาถึง การจัดหารายได้ การกาหนดรายจ่าย การจัดทางบประมาณ การจัดซื้ อ การจัดจ้าง การบัญชี
การตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น
ดังนั้น การบริ หารการคลังท้องถิ่น จึงประกอบด้วย การหารายได้ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และการจัดการรายจ่ายเป็ นสาคัญ ซึ่ งการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักการ
ปกครองตนเองที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องจัดหารายได้ดว้ ยตนเอง
ให้มากที่สุด โดยการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิ่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เต็มความสามารถ และถ้าหากรายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่ายที่จาเป็ นต้องใช้ในการจัดบริ การพื้นฐานแล้ว รัฐบาลจึงควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เช่น
ให้เงินอุดหนุนตามความจาเป็ น
4) รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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แนวคิดในการกาหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น มุ่งเน้นการจัดหารายได้
ที่มาจากพื้นที่ของท้องถิ่นเป็ นหลัก และเป็ นการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ แต่วา่ ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อไปให้ถึงระดับที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถมี
แหล่งรายได้ที่มาจากพื้นที่ของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และเพื่อให้กลไกการหารายได้ของ
ท้องถิ่นเป็ นเครื่ องมือในการสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการให้บริ การสาธารณะที่เมื่อมีการร่ วม
รับภาระต้นทุนให้บริ การแล้ว การตัดสิ นใจเกี่ยวกับขนาดและคุณภาพการให้บริ การจะเปลี่ยนจากการทา
โดยฝ่ ายบริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว เป็ นการร่ วมคิดร่ วมทากับประชาชนผู ้
จ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรู ปของรายได้ประเภทต่าง ๆ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในหมวดการจัดสรรส่ วนภาษีและอากร ได้กาหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ไว้ ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
(1) เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) และองค์กรปกครองรู ปแบบ
พิเศษไม่เต็มพื้นที่จงั หวัด อาจมีรายได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 23
(2) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) อาจมีรายได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 24
(3) กรุ งเทพมหานคร (กทม.) อาจมีรายได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 25
(4) องค์กรปกครองรู ปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จงั หวัด อาจมีรายได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
23 และมาตรา 24
ตารางที่ 3.5 รายได้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
1. รายได้ ทจี่ ัดเก็บเอง ได้แก่
1.1 รายได้จากค่าธรรมเนียม
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ
1.2 รายได้จากทรัพย์สินของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
1.3 รายได้จากสาธารณูปโภค
1.4 รายได้จากการพาณิ ชย์
1.5 รายได้อื่นที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็ นขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด เช่น

เทศบาล
1. รายได้ จัดเก็บเอง ได้แก่
1.1 ภาษีจดั เก็บเองที่เป็ นรายได้
ของเทศบาล ได้แก่ ภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุ งท้องที่
อากรการฆ่าสัตว์และอากรรังนก
อีแอ่น
1.2 รายได้จากค่าธรรมเนี ยม ค่า
ใบอนุญาตและค่าปรับ เช่น
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตาม
กฎหมายการสาธารณสุ ข ฯลฯ
1.3 รายได้จากทรัพย์สินของ
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องค์ การบริหารส่ วนตาบล
1. รายได้ ทจี่ ัดเก็บเอง ได้แก่
1.1 ภาษีจดั เก็บเองที่เป็ นรายได้
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ได้แก่ ภาษีโรงเรื อนและที่ดินภาษี
ป้ าย ภาษีบารุ งท้องที่ อากรการฆ่า
สัตว์ และอากรรังนกอีแอ่น
1.2 รายได้จากค่าธรรมเนี ยม
ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ.เช่น
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตาม
กฎหมายการสาธารณสุ ข ฯลฯ
1.3 รายได้จากทรัพย์สินของ
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องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
เทศบาล
องค์ การบริหารส่ วนตาบล
ค่าตอบแทนรายปี ตามประมวล เทศบาล
อบต.
กฎหมายที่ดิน
1.4 รายได้จากสาธารณูปโภค
1.4 รายได้จากสาธารณูปโภค
1.5 รายได้จากการพาณิ ชย์
1.5 รายได้จากการพาณิ ชย์
1.6 รายได้อื่นที่กฎหมายกาหนด
1.6 รายได้อื่นที่กฎหมาย
กาหนด
2. ภาษีและค่ าธรรมเนียมที่รัฐ
2. ภาษีและค่ าธรรมเนียมที่รัฐ
2. ภาษีและค่ าธรรมเนียมที่รัฐ จัดเก็บให้ และจัดสรรให้ ได้แก่
จัดเก็บให้ และจัดสรรให้ ได้แก่
จัดเก็บให้ และจัดสรรให้ ได้แก่
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1 ภาษีและค่าธรรมเนียม
2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
รถยนต์และล้อเลื่อน
2.3 ภาษีสุรา และ ภาษี
2.3 ภาษีสุรา และภาษี
2.2 ภาษีมูลค่าเพิม่
สรรพสามิต
สรรพสามิต
2.3 ค่าภาคหลวงแร่ และ
2.4 ภาษีการพนัน
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิ ทธิและนิติกรรม
สิ ทธิและนิติกรรมอสังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์
2.6 ค่าภาคหลวงแร่ และ
2.5 ค่าภาคหลวงแร่ และ
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
2.6 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
3. เงินอุดหนุนจากรั ฐบาล อาทิเช่น 3. เงินอุดหนุนจากรั ฐบาล อาทิ
3. เงินอุดหนุนจากรั ฐบาล อาทิ
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปตามอานาจ เช่น
เช่น
หน้าที่
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปตาม
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปตาม
3.2 เงินอุดหนุ นกาหนด
อานาจหน้าที่
อานาจหน้าที่
วัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น เบี้ยยัง
3.2 เงินอุดหนุ นกาหนด
3.2 เงินอุดหนุ นกาหนด
ชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
วัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น.เบี้ยยัง
วัตถุประสงค์
เบี้ยยังชีพคนพิการ ศูนย์บริ การทาง ชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
3.3 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
สังคม ศูนย์เด็กเล็ก อาหารเสริ ม
เบี้ยยังชีพคน พิการ ศูนย์บริ การ
(นม) และอาหารกลางวันสาหรับ ทางสังคม ศูนย์เด็กเล็ก อาหาร
เด็กนักเรี ยน และอื่น ๆ และเงิน
เสริ ม (นม) และอาหารกลางวัน
อุดหนุ นเฉพาะกิจ
สาหรับเด็กนักเรี ยน และอื่น ๆ
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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5) รายจ่ายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะใช้จ่ายเงินในรายการใด ๆ นั้นจะต้องมีกฎหมายกาหนดไว้
เท่านั้น ซึ่ งกฎหมายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบจะกาหนดการใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน
ดังต่อไปนี้
(1) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ได้บญั ญัติให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอาจมีรายจ่ายตามมาตรา 74 ดังนี้
(1.1) เงินเดือน
(1.2) ค่าจ้าง
(1.3) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
(1.4) ค่าใช้สอย
(1.5) ค่าวัสดุ
(1.6) ค่าครุ ภณั ฑ์
(1.7) ค่าที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(1.8) เงินอุดหนุน
(1.9) รายจ่ายอื่นใดตามที่มีขอ้ ผูกพัน หรื อตามที่กฎหมาย หรื อระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
(2) เทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505
ได้บญั ญัติให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายตามมาตรา 67 ดังนี้
(2.1) เงินเดือน
(2.2) ค่าจ้าง
(2.3) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(2.4) ค่าใช้สอย
(2.5) ค่าวัสดุ
(2.6) ค่าครุ ภณั ฑ์
(2.7) ค่าที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(2.8) เงินอุดหนุน
(2.9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรื อตามที่กฎหมาย หรื อระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
(3) องค์การบริ หารส่ วนตาบล พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พ.ศ. 2537 ได้บญั ญัติให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจมีรายจ่ายตามมาตรา 85 ดังนี้
(3.1) เงินเดือน
(3.2) ค่าจ้าง
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(3.3) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
(3.4) ค่าใช้สอย
(3.5) ค่าวัสดุ
(3.6) ค่าครุ ภณั ฑ์
(3.7) ค่าที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น
(3.8) ค่าสาธารณูปโภค
(3.9) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
(3.10) รายจ่ายใดตามข้อผูกพัน หรื อตามที่มีกฎหมาย หรื อระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
(4) กรุ งเทพมหานคร พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้
บัญญัติให้กรุ งเทพมหานครอาจมีรายจ่าย ตามมาตรา 118 ดังนี้
(4.1) เงินเดือน
(4.2) ค่าจ้างประจา
(4.3) ค่าจ้างชัว่ คราว
(4.4) ค่าตอบแทน
(4.5) ค่าใช้สอย
(4.6) ค่าสาธารณูปโภค
(4.7) ค่าวัสดุ
(4.8) ค่าครุ ภณั ฑ์
(4.9) ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(4.10) เงินอุดหนุน
(4.11) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมาย หรื อระเบียบของกรุ งเทพมหานครกาหนดไว้
(4.12) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(5) เมืองพัทยา พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ได้บญั ญัติให้
เมืองพัทยาอาจมีรายจ่าย ตามมาตรา 91 ดังนี้
(5.1) เงินเดือน
(5.2) ค่าจ้าง
(5.3) ค่าตอบแทน
(5.4) ค่าใช้สอย
(5.5) ค่าวัสดุ
(5.6) ค่าครุ ภณั ฑ์
(5.7) ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
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(5.8) เงินอุดหนุน
(5.9) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(5.10) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรื อข้อบัญญัติกาหนด
อย่างไรก็ดี ข้อมูลในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณ
อุดหนุนให้อปท. จานวน 73,266.3 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการจัดสรรเงินให้อปท.
431,255 ล้านบาท ซึ่ งวงเงินจะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ งการใช้จ่ายเงินของอปท. ทั้งที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลกลาง
และในส่ วนที่อปท. จัดเก็บเอง จากรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่รวบรวมเงินฝากซึ่งเปิ ดในชื่อ
อปท. เป็ นเจ้าของบัญชีกระจายอยูต่ ามบัญชีเงินฝากของธนาคาร
ทั้งนี้ เงินฝากสุ ทธิ ของอปท. ในสิ้ นปี พ.ศ. 2555 จานวน 372,731 ล้านบาท
3.3.3 รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ ใช่ สถาบันการเงิน
1) ความเป็ นมาของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย6
นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชเป็ นระบบประชาธิ ปไตย
ในปี พ.ศ. 2475 รัฐวิสาหกิจเสมือนหนึ่งเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่รัฐบาลไทยนาทรัพยากรของประเทศมาใช้
พัฒนาประเทศทั้งในเชิงการฟื้ นฟูบูรณะประเทศ และเชิงการสร้างระบบการบริ การพื้นฐาน สร้างความเจริ ญ
และความก้าวหน้าให้กบั ประเทศ ซึ่ งรัฐวิสาหกิจในกลุ่มแรกที่ถูกสร้างขึ้น โดยคณะราษฎรผูบ้ ริ หารประเทศ
สมัยนั้นเพื่อมาใช้ฟ้ื นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ
รัฐวิสาหกิจทางอุตสาหกรรม เช่น บริ ษทั ข้าวไทย บริ ษทั ประมงไทย บริ ษทั เดินเรื อไทย และบริ ษทั ไทย
เดินเรื อทะเล ส่ วนรัฐวิสาหกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ เช่น รัฐวิสาหกิจทางการพณิ ชยกรรม เช่น บริ ษทั ค้าพืชผล
ไทยและบริ ษทั พืชกสิ กรรม ถูกจัดตั้งขึ้นในเวลาต่อมา นอกจากนี้ รัฐบาลได้จดั ตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นอีกเป็ น
จานวนมากเพื่อฟื้ นฟูบูรณะประเทศ และสร้างสังคมไทยให้มีความเจริ ญก้าวหน้าภายหลังจากที่ประเทศไทย
พ้นวิกฤตสงครามโลก ครั้งที่ 2 เช่น รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน รัฐวิสาหกิจที่เป็ นกิจการที่ภาคเอกชนไม่พร้อมต่อการให้บริ การแก่ประชาชน คือ องค์การการขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ องค์การแบตเตอรี่ องค์การแก้ว องค์การกาจัดน้ าเสี ย
2) โครงสร้างและวัตถุประสงค์ในการดาเนินการของรัฐวิสาหกิจไทย
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจจานวนทั้งสิ้ น 58 แห่ง ซึ่ งมีกฎหมายจัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศคณะปฏิวตั ิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจากัด ระเบียบหรื อข้อบังคับ หรื อพระราชกาหนด รัฐวิสาหกิจเกือบทุกแห่งจะมีสภาพเป็ นนิ ติ
6

เว็บไซด์สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.). “ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ”,
http://www.sepo.go.th/2011-06-02-07-08-54/blog.htm
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บุคคล ซึ่ งสามารถกระทานิติกรรมสัญญาได้ ยกเว้น รัฐวิสาหกิจเพียง 5 แห่งที่จดั ตั้งตามระเบียบ
หรื อข้อบังคับที่ไม่อยูใ่ นฐานะนิติบุคคล
รู ปแบบองค์กรของรัฐวิสาหกิจไทยมี 4 รู ปแบบคือ
(1) เป็ นองค์กรของรัฐที่เป็ นนิติบุคคล รัฐวิสาหกิจส่ วนมากไม่วา่ จะเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มี
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการในลักษณะใดจะมีรูปแบบองค์กรดังกล่าว เช่น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย องค์การสวนยาง ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เป็ นต้น
(2) เป็ นองค์กรของรัฐที่ไม่เป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งมีจานวนแค่ 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานไพ่ องค์การสุ รา
โรงงานยาสู บ โรงพิมพ์ตารวจ และสานักงานธนานุเคราะห์ จะสังเกตได้วา่ 3 แห่งแรกเป็ นรัฐวิสาหกิจที่
ผูกขาดใน “ธุ รกิจบาป” ที่รัฐต้องการจะควบคุม คือ การพนัน สุ ราและยาสู บ จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้อง
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเนื่องจากต้องการให้รายได้จากการผูกขาดในธุ รกิจบาปทั้งหมดเข้ารัฐโดยตรง
ในขณะที่โรงพิมพ์ตารวจเป็ นส่ วนหนึ่งของสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงไม่จาเป็ นต้องเป็ นนิติบุคคลสุ ดท้าย
สานักงานธนานุเคราะห์ ซึ่ งดาเนินธุ รกิจโรงรับจานาอยูภ่ ายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและความไม่มนั่ คง
ของมนุษย์มีกรอบการดาเนินการที่จากัดมิได้เป็ นเป้ าหมายในการขยายธุ รกิจแต่อย่างใด
(3) เป็ นบริ ษทั จากัด จากการที่มีการแปลงทุนเป็ นเรื อนหุ น้ เพื่อให้มีการดาเนิ นงานในลักษณะ
เดียวกับภาคเอกชน ซึ่งมีจานวน 8 แห่ง บางรายรัฐยังคงถือหุ น้ ร้อยละ 100 เช่น บริ ษทั ไทยเดินเรื อทะเล
จากัด หรื อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด บางรายมีเอกชนเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยด้วย เช่น บริ ษทั วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จากัด หรื อบริ ษทั ขนส่ ง จากัด
(4) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด จากการนารัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั จากัดเข้าตลาด
หลักทรัพย์เพื่อที่จะกระจายหุ ้นบางส่ วนให้แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป เพื่อระดมทุนในการขยายธุ รกิจ ในปั จจุบนั มี
รัฐวิสาหกิจที่เป็ นบริ ษทั มหาชนทั้งหมด 7 แห่ง ในจานวนนี้ 5 แห่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และมีการซื้ อขายหุ น้ อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แล้วในขณะที่อีก 2 แห่ง คือ บริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) และ บริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์
3) เหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
เหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจมีหลายสาเหตุ ซึ่ งสามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 2 เหตุผลสาคัญ คือ
เหตุผลทัว่ ไปและเหตุผลเฉพาะ ดังนี้
(1) เหตุผลทัว่ ไป
(1.1) เพื่อการดาเนินธุ รกิจแทนรัฐ หรื อเพื่อเป็ นต้นแบบ/แบบอย่างแก่เอกชนในการทา
ธุ รกิจ
(1.2) เพื่อความมัน่ คงของประเทศ กรณี ที่ไม่ตอ้ งการให้ต่างชาติเข้ามามีบทบาทใน
กิจการบางอย่างของประเทศ เช่น กิจการที่เป็ นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไฟฟ้ า ประปา เป็ นต้น
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(1.3) เพื่อการบริ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่ประชาชน เช่น กิจการขนส่ ง
ต่าง ๆ โทรศัพท์ เป็ นต้น
(1.4) เพื่อควบคุมสิ นค้าอันตราย จึงผูกขาดให้รัฐดาเนิ นกิจการแต่เพียงผูเ้ ดียว เช่น สุ รา
ยาสู บ และไพ่ เป็ นต้น
(1.5) เพื่อประโยชน์ดา้ นการคลังและส่ งเสริ มสังคมและวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
(2) เหตุผลเฉพาะ
(2.1) เพื่อแก้ไขปั ญหาการครองชีพของประชาชน เช่น บริ ษทั ข้าวไทย บริ ษทั น้ าตาล
จากัด เป็ นต้น
(2.2) เพื่อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(2.3) เพื่อผลทางกฎหมาย/การดาเนินนโยบายเฉพาะของรัฐบาล
4) ความสาคัญของรัฐวิสาหกิจต่อประเทศไทย
ดังที่กล่าวมาข้างต้นไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลทัว่ ไปหรื อเหตุผลเฉพาะในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ก็ตามรัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจมาเพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับการบริ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
จาเป็ นต่อชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดารงอยูใ่ นสังคมได้อย่างอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ดังเช่น การไฟฟ้ า น้ าประปา โทรศัพท์ ไปรษณี ยโ์ ทรเลข รถไฟ รถเมล์ ท่าเรื อ และ
ท่าอากาศยาน เป็ นต้น จึงถือได้วา่ รัฐวิสาหกิจเป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศและ
เป็ นกาลังสาคัญต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริ ญก้าวหน้า นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังเป็ นฐาน
รายได้แก่รัฐบาล รวมทั้งยังเป็ นแหล่งการสร้างงานและผลิตพนักงานที่มีคุณภาพให้กบั ตลาดแรงงานเป็ น
จานวนมาก โดยความสาคัญของรัฐวิสาหกิจสามารถสรุ ปประเด็น ดังนี้
(1) เป็ นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดหาบริ การพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในด้านพลังงาน ประปา การคมนาคมขนส่ ง และระบบโทรคมนาคมและการสื่ อสาร ซึ่ งถือเป็ น
เครื่ องมือของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ
(2) การบริ การขั้นพื้นฐานที่รัฐวิสาหกิจดาเนิ นการ เป็ นปั จจัยสาคัญในการเสริ มสร้าง
ความแข็งแกร่ งให้กบั ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริ ง (Real Sector) ได้แก่ ภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม และ
การบริ การรวมทั้งส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูใ่ ห้แก่ชุมชนท้องถิ่นทัว่ ประเทศ
(3) เป็ นกลไกสาคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านการเงินการคลังของประเทศ รัฐวิสาหกิจ
เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่รัฐบาลไทยใช้ในการกากับฐานะดุลการคลังโดยรวมของภาครัฐด้วยการกากับการ
เบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับรายได้ที่สามารถจัดหาได้เพื่อให้มีฐานะดุลงบประมาณที่
เหมาะสมกับเป้ าหมายในการรักษาเสถียรภาพด้านการคลังประเทศ
(4) เป็ นกลไกสาคัญกระตุน้ และฟื้ นฟูเศรษฐกิจด้วยรัฐวิสาหกิจมีขนาดการใช้จ่ายทั้ง
รายจ่ายประจาปี และรายจ่ายการลงทุนสู งถึงประมาณร้อยละ 70 ของรายจ่ายลงทุนรวมภาครัฐ
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(5) เป็ นแหล่งการจ้างงานรายใหญ่ของประเทศ
อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีรายได้ถึง 3.46 ล้านล้านบาท มีกาไรสุ ทธิ 1.86
แสนล้านบาท รวมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจานวน 4.39 ล้านล้านบาท
และ 2.62 ล้านล้านบาท ตามลาดับ
ทั้งนี้ เงินฝากสุ ทธิ ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในสิ้ นปี พ.ศ. 2555 มีจานวน 4.24
แสนล้านบาท
3.3.4 ทุนหมุนเวียน
1) ความหมาย การจัดตั้ง และวิธีการดาเนิ นงานของทุนหมุนเวียน
(1) ความหมาย
ทุนหมุนเวียน หมายถึง ทุนที่ต้ งั ขึ้นเพื่อกิจการซึ่ งอนุ ญาตให้นารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้
ซึ่ งการตั้งเป็ นทุนหมุนเวียนเพื่อการใดให้กระทาได้แต่โดยกฎหมายตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ตัวอย่างทุนหมุนเวียน อาทิ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองทุน
พัฒนาฝี มือแรงงาน และเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรี ยญกษาปณ์และการทาของ
(2) ความจาเป็ นของการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
(2.1) ผ่อนคลายการควบคุม: หลักการโดยทัว่ ไป เงินที่ส่วนราชการได้รับต้องนาส่ งคลัง
เป็ นรายได้แผ่นดินและใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจาปี ซึ่ งผ่านกระบวนการทางรัฐสภาฯ แต่การใช้
จ่ายเงินของทุนหมุนเวียนเป็ นอานาจของคณะรัฐมนตรี
(2.2) มีการกระจายอานาจให้ส่วนราชการ : ส่ วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตาม
วัตถุประสงค์ และตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
(2.3) สะดวกคล่องตัวในการเบิกจ่าย : ในกรณี ที่มีความจาเป็ น ผูบ้ ริ หารทุนหมุนเวียน
สามารถขอตกลงกระทรวงการคลังนาเงินไปฝากธนาคารพาณิ ชย์ได้
(2.4) การบริ หารงานสาเร็ จรวดเร็ ว : ในกรณี ที่มีงานเร่ งด่วนที่นอกเหนื อจากแผนงาน
ประจาปี สามารถขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังดาเนินการได้
(2.5) เป็ นส่ วนเสริ มภารกิจเงินงบประมาณ: ในกรณี ที่เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ไม่เพียงพอ สามารถใช้เงินของทุนหมุนเวียนดาเนิ นการได้ ทั้งนี้จะต้องเป็ นตามวัตถุประสงค์และระเบียบ
ของเงินทุนหมุนเวียนนั้น ๆ
(3) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งทุนหมุนเวียน
(3.1) มีความจาเป็ น มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้ง และลักษณะการดาเนิ นงานต้องไม่ซ้ าซ้อน
กับทุนหมุนเวียนที่ได้ดาเนินการอยูแ่ ล้ว

3-22

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

(3.2) ต้องไม่เป็ นการดาเนินกิจการที่แข่งขันกับเอกชน หรื อกิจกรรมที่เอกชนสามารถ
ดาเนินการได้อยูแ่ ล้ว
(3.3) หน่วยงานนั้น ๆ ต้องมีความพร้อมในการบริ หาร ซึ่ งความพร้อมดังกล่าวหมายความ
รวมถึงความพร้อมทางด้านบุคลากรด้วย
(3.4) กิจกรรมที่มีการดาเนิ นงานโดยใช้แหล่งเงินจากงบประมาณแผ่นดินอยูแ่ ล้ว
ในหลักการไม่สมควรที่จะจัดเป็ นทุนหมุนเวียนขึ้นอีกต่างหาก เพราะจะก่อให้เกิดปั ญหาการดาเนินงานที่
ซ้ าซ้อนและยากต่อการติดตามและประเมินผล เว้นแต่จะมีความจาเป็ นกรณี พิเศษ
(4) ขั้นตอนการดาเนินงานทุนหมุนเวียนเมื่อได้รับอนุมตั ิจดั ตั้ง
(4.1) แจ้งกระทรวงการคลังและขอเปิ ดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อโอนงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร
(4.2) กาหนดระเบียบของทุนหมุนเวียน โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(4.3) ทาประมาณการรายรับ – รายจ่ายของทุนหมุนเวียน เสนอขออนุมตั ิกระทรวงการคลัง
(4.4) จัดทางบการเงินเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ
(4.5) ทารายงานผลการดาเนิ นงานของทุนหมุนเวียน เสนอหัวหน้าส่ วนราชการ และ
กระทรวงการคลัง
(กรณี ที่เป็ นทุนหมุนเวียนที่จดั ตั้งตามกฎหมายเฉพาะดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด)
(5) การบริ หาร และการใช้จ่ายเงิน
การบริ หารทุนหมุนเวียน
1. มีคณะกรรมการ
2. ไม่มีคณะกรรมการ

การใช้ จ่ายเงิน
1. คณะกรรมการอนุมตั ิ
2. กระทรวงการคลังอนุมตั ิ

(6) การควบคุมเงินทุนหมุนเวียน
(6.1) ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง(กาหนดระเบียบ อนุมตั ิประมาณการรายจ่ายประจาปี
ทาความตกลงกรณี นอกเหนือระเบียบ)
(6.2) สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ตรวจสอบงบการเงิน)
(6.3) การติดตามประเมินผลของกระทรวงการคลัง
(7) การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลางได้ขอความร่ วมมือให้ส่วนราชการจัดทารายงานต่าง ๆ เป็ นรายเดือน
เพื่อนามาวิเคราะห์ และจัดทารายงานทางการเงิน รวมทั้งการให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารเดินทาง
ไปติดตามผลการดาเนิ นงานของทุนหมุนเวียนนั้น ๆ เพื่อให้รับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาอนุมตั ิประมาณการรายจ่าย
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ประจาปี ปรับปรุ งการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และการนาเงินคงเหลือเกินความจาเป็ นที่จะใช้จ่าย
ในการดาเนินงานนาส่ งเป็ นรายได้แผ่นดินต่อไป และได้เตรี ยมที่จะนาระบบงบประมาณแบบมุง้ เน้นผลงาน
มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน
2) ภาพรวมแสดงข้อมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียน
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (ประจาไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555)
มีทุนหมุนเวียนที่อยูใ่ นกากับดูแลของส่ วนราชการจานวน 110 ทุน โดยมีฐานะทางการเงินและผล
การดาเนิ นงาน ซึ่ งเป็ นข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ (ที่มา: กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และสารสนเทศฯ/สานักกากับและ
พัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ/ กรมบัญชีกลาง)
แผนภาพที่ 3.3 มูลค่ าทรัพย์ สินของเงินนอกงบประมาณ (ทุนหมุนเวียน)

ที่มา : กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง
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แผนภาพที่ 3.4 ผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน

ที่มา : กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง
แผนภาพที่ 3.5 แผนและผลการใช้ จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน

ที่มา : กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง
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ตารางที่ 3.6 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
จานวนเงิน (ล้านบาท)
2,430,279.00
661,105.54
1,769,173.46
342,779.59
276,861.17
65,918.42

สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย

ร้ อยละ
100.00
27.20
72.80
100.00
80.77
19.23

ที่มา: กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง
ตารางที่ 3.7 สิ นทรัพย์ สภาพคล่ องของทุนหมุนเวียน
จานวนเงิน (ล้านบาท)
186.63
216,207.23
47,548.15
263,942.01

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากคลัง
รวม

ร้ อยละ
0.07
81.91
18.01
100.00

ที่มา: กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง
ตารางที่ 3.8 ผลการใช้ จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน

งบประจา
งบลงทุน
รวม

แผนประจาปี
งบประมาณ 2555
212,843.23
245,347.92
458,191.15
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ผลเบิกจ่ าย
ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
144,036.60
67.67
118,374.58
48.25
262,411.18
57.27
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ที่มา: กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง
ตารางที่ 3.9 ระบบบริ หารเงินทุนหมุนเวียน (เงินนอกงบประมาณ)
ประเภท
การจัดตั้ง
ทุน
- พ.ร.บ. เงินคลัง
หมุนเวียน พ.ศ. 2549 (มาตรา
12)
- มติ ครม. 26
สิ งหาคม 2551
กาหนดแนวทาง
จัดตั้งและ
คณะกรรมการ
กลัน่ กรองจัดตั้งทุนฯ
หมุนเวียน

การกากับ
- มติ ครม. 22 ก.ค. 29

การประเมินผล
การยกเลิก
- มติ ครม. 30
- พ.ร.บ. ให้อานาจ
กระทรวงการคลัง
กาหนดให้เสนอคาขอ
ก.ย. 46
รวมหรื อยุบเลิกทุน
อนุมตั ิประมาณการ
กาหนดให้
หมุนเวียน พ.ศ.
รายจ่ายประจาปี ภายใน
กรมบัญชีกลาง
2543
มิถุนายน
ดาเนินการระบบ
- กาหนดแนวทาง
ประเมินผลทุน ปฏิบตั ิรวมหรื อยุบ
- พิจารณาอนุมตั ิประมาณ
หมุนเวียน
เลิกทุนหมุนเวียน
การรายจ่ายประจาปี และ
ตามมาตรา 9 แห่ง
เพิ่มเติม
พ.ร.บ. ให้
- มติ ครม. 18 พ.ย. 46
กาหนดให้เข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการใน
คณะกรรมการบริ หารทุน
หมุนเวียน
- กาหนดรายงานรับจ่ายเงินตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและหนังสื อสั่ง

ที่มา : กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง
จากการศึกษาในบทนี้ พบว่ากองทุนขนาดใหญ่ภาครัฐที่มีการลงทุนในต่างประเทศมี 2 กองทุน
สาคัญ คือ กองทุนประกันสังคม และ กบข. ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศเป็ นระยะเวลานาน
โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีความมัน่ คงสู ง ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ
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พันธบัตรรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ และหุ น้ กูเ้ อกชนต่างประเทศที่มีความมัน่ คงสู ง ซึ่ งได้สร้างผลตอบแทนแก่
กองทุนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการขยายเพดานการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสู งขึ้นเช่นกัน
สาหรับหน่วยงานภาครัฐอื่นของไทย เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
และทุนหมุนเวียนของรัฐ มีเงินฝากธนาคารในระดับสู ง ซึ่ งผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินในธนาคารนั้น
อยูใ่ นระดับต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนในการลงทุนประเภทอื่น ทาให้เสี ยโอกาสในการได้รับ
ประโยชน์จากเงินฝากดังกล่าว ยิง่ กว่านั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในการจัดการการลงทุนของ
แต่ละหน่วยงานว่ายังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งถ้าหากมีการจัดการเงินกองทุน โดยเฉพาะเงินฝากเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการบริ หารการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ก็จะนาไปสู่ การเติบโตที่มนั่ คง
ของกองทุนได้
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บทที่ 4
แบบจำลองเศรษฐมิติกำรเคลือ่ นย้ ำยเงินทุน
4.1 แนวคิดกำรพัฒนำและโครงสร้ ำงแบบจำลองเศรษฐมิติกำรเคลือ่ นย้ ำยเงินทุน

การศึกษาผลกระทบของการลงทุนในต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจมีหลายรู ปแบบ ซึ่ งแนวทาง
หนึ่งในการใช้ประเมินผลกระทบคือ การพัฒนาแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุน ซึ่งในการพัฒนา
แบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุนมีหลายวิธี ทั้งทางเศรษฐมิติ อาทิ การศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิด
Growth Theory เช่น การศึกษาของ Kormendi and Meguire (1985)1, Barro (1991)2 และ Bailliu (2000)3
และการใช้แบบจาลอง CGE (Computational General Equilibrium) อาทิ David Roland-Holst (2001)4
ศึกษาผลกระทบจากการลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจรายภาคการผลิต รวมทั้งภาคครัวเรื อนและการ
กระจายรายได้
สาหรับการศึกษานี้ใช้วธิ ี ทางเศรษฐมิติโดยพัฒนาแบบจาลองขนาดปานกลางที่สะดวกในการใช้
ทา Simulation ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงิน โดยเลือกพัฒนา
แบบจาลองขนาดกลาง โดยประยุกต์และปรับปรุ งแบบจาลองเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2549 และ
แบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุน เวทางค์และคณะ (2552)5
1

Kormendi, R.and P. Meguire. 1985. “Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence.” Journal of
Monetary Economics 16(2): 141–163.
2
Barro, R. 1991. “Economic Growth in a Cross Section of Countries.” Quarterly Journal of Economics 106(2): 407–
444.
3
Bailliu, J.” Private Capital Flows, Financial Development, and Economic Growth in Developing Countries.” Bank of
Canada Working Paper 2000-15
4
David Roland-Holst (2001), “Capital Flows and Economy-wide Modeling” , Handout prepared for the International
Symposium on “Impacts of Trade Liberalization Agreements on Latin America and the Caribbean”, Sponsored by the
Inter-American Development Bank and the Centre d’ Etudes Prospectives et d’Information Internationales, November
5-6, Inter-American Development Bank, Washington, D.C.
5
เวทางค์ พ่วงทรัพย์ พงศ์นคร โภชากรณ์ สุ ธี เหลืองอร่ ามกุล นงนุช ตันติสนั ติวงศ์ (2549) “โครงการพัฒนาระบบ
ประมาณการเศรษฐกิจการคลัง 2549” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และเวทางค์และคณะ (2552) “โลกาภิวตั น์ดา้ นเงินทุน
และตลาดทุนไทย” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สาหรับรายละเอียดของแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุนอยูใ่ น ส่วน 4.2
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ระบบแบบจาลองเศรษฐมิติการเคลื่อนย้ายเงินทุนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ ประเมินผล
กระทบของเคลื่อนย้ายเงินทุน ทั้งจากการไหลออกของเงินลงทุนและการไหลเข้าของเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ ต่อเศรษฐกิจไทย และตลาดการเงิน อาทิเช่น ภาคการบริ โภค และภาคการลงทุน
ระบบแบบจาลองฯพัฒนาขึ้นตามหลักเศรษฐมิติ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งทฤษฎีทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง มีใช้โปรแกรมเศรษฐมิติสาเร็ จรู ป EVIEWS ในการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ และเพื่อความสะดวกในการใช้ การปรับปรุ งและพัฒนาต่อยอดของระบบแบบจาลองฯ
จึงทาการสร้างแบบจาลองที่ได้จาก EVIEWS ให้อยูใ่ นรู ปของ Excel
ระบบแบบจาลองฯเป็ นการพัฒนาจากแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค (Macro Econometric Model)
โดยแนวคิดแบบจาลองในระดับมหภาคจะเน้นการพิจารณาการส่ งผ่านของปั จจัยทางเศรษฐกิจใน
ระดับมหภาค (Macroeconomic Variables) เช่น เงินทุนเคลื่อนย้าย อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
หรื ออัตราเงินเฟ้ อไปสู่ แนวโน้มของเศรษฐกิจโดยรวม
4.1.1 แนวคิดกำรพัฒนำแบบจำลอง
แนวคิดที่สาคัญของการพัฒนาแบบจาลองเศรษฐมิติการเคลื่อนย้ายเงินทุนพัฒนาจากแนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จากการสร้างดุลยภาพระบบเศรษฐกิจ (Economic Equilibrium) กล่าวคือ
ดุลยภาพระบบเศรษฐกิจจะมีก็ต่อเมื่ออุปสงค์มวลรวม (Aggregate Demand) เท่ากับอุปทานมวลรวม
(Aggregate Supply) ดังนั้น ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพ คือ เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
(Excess Demand) หรื ออุปทานส่ วนเกิน (Excess Supply) แล้วแต่กรณี จะมีกลไกการปรับตัวเข้าสู่
ดุลยภาพใหม่เสมอ โดยผ่านองค์ประกอบทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน
1) ในด้านอุปสงค์มวลรวม ภายใต้แนวคิดเศรษฐศาสตร์ของสานัก Keynesian ประกอบด้วย
การบริ โภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การบริ โภคและการลงทุนภาครัฐที่ข้ ึนอยูก่ บั งบประมาณ
รายจ่าย อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การส่ งออกสิ นค้าและบริ การและการนาเข้าสิ นค้าและบริ การ
ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปสงค์ท้ งั ในและนอกประเทศ
2) ในด้านอุปทานมวลรวมนั้น จากแนวคิดของสานัก Neoclassical ผลผลิตของประเทศจะขึ้น
อยูก่ บั ปั จจัยทุน (Capital) ปัจจัยแรงงาน (Labor) และปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงภาคเศรษฐกิจรายสาขา เช่น
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ เป็ นต้น

สาหรับผลกระทบ เป็ นการวิเคราะห์เฉพาะผลกระทบจากการไหลออกของเงินทุน ไม่ได้รวมผลกระทบจากการส่งเงิน
และกาไรกลับเข้าประเทศ และวิเคราะห์เฉพาะการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และการกูย้ มื
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P
Aggregate Supply: y=AKL1-

Pe

ณ ดุล ยภาพ GDP gap จะเท่ากับ 0
ทัง้ ทางด้านปริมาณ (Real GDP) และด้าน
ราคา (GDP Deflator)

E

Aggregate
Y Demand: y=c+i+g+(x-m)

0

Ye

ซึ่ งในแบบจาลองก็จะนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาตัวแบบจาลอง กล่าวคือ หากอุปสงค์
ภายในประเทศ (Domestic Demand) ปรับตัวสู งขึ้น และมีความต้องการมากกว่าสิ นค้าที่ผลิตได้จากภาค
อุปทานในประเทศ (Domestic Supply) ก็จะส่ งผลให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินเกิดขึ้น (Excess Demand) ดังนั้น
เพื่อให้เศรษฐกิจปรับตัวสู่ ดุลยภาพก็จะทาให้เกิดการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศเพิม่ ขึ้นเพื่อปิ ดอุปสงค์
ส่ วนเกินดังกล่าว
สาหรับรายละเอียดระบบแบบจาลองตามหัวข้อ 4.2
4.1.2 โครงสร้ ำงแบบจำลอง
ระบบแบบจาลองแบบจาลองเศรษฐมิติจดั ทาในรู ปแบบของ Excel โดยระบบมี 2 ไฟล์ที่
เชื่อมโยงกัน คือ
1) Simulation

4-3

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

Simulation เป็ นไฟล์ที่ใช้สาหรับดังนี้
(1) การป้ อนข้อสมมติฐาน เช่น World GDP, Interest Rate and Oil Price ที่เป็ นข้อมูลสาหรับ
การใช้ประมาณการและประเมินผลกระทบต่าง ๆ Worksheet Assumption

(2) การเรี ยกดูการรายงานผลทั้งในส่ วนของเศรษฐกิจและดุลเงินทุน Worksheet Summaryq and y
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(3) การทา Simulation หรื อ Run Worksheet q1_2011

2) Model

Model เป็ นไฟล์ที่รวมระบบสมการ Macro Model โดยมีท้ งั หมด 8 Worksheet ใช้สาหรับ
การปรับปรุ งแบบจาลอง Macro Model
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4.2 ระบบแบบจำลองเศรษฐมิติกำรเคลือ่ นย้ ำยเงินทุน6
4.2.1 ภำคเศรษฐกิจจริง (Real Sector)
1) กำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชนตำมรำคำคงที่
∆Ln(RCP) = 0.0081 + 0.6711 ∆Ln(RYD)
(1.5437)
(5.0212)
6

+

0.0191 ∆ Ln (Wealth)
(2.3735)

ข้อมูลที่ใช้ในการทาแบบจาลองเป็ นข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 1993 – ไตรมาส 3 ปี 2012
Ln คือ Natural Logarithms
Qi คือ ไตรมาสที่ i
ECM คือ Error Correction Term
ในแต่ละสมการ ตัวเลขในวงเล็บใต้ค่าสัมประสิทธิ์ คือ t-statistics ของค่าสัมประสิ ทธิ์น้ นั
Adj R2 คือ Adjusted R-Squared
S.E. of Reg. คือ Standard Error of Regression
LM(4) คือ การทดสอบปั ญหา Autocorrelation ของสมการ ซึ่งเป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่า Residual ในไตร
มาสปั จจุบนั และใน 4 ไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขในวงเล็บ คือ p-value
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+ 0.0519 Q2 0.0501 Q3
0.0303 Q4
(5.5309)
(-3.8990)
(-2.2145)
- 0.3453 ECMRCP(-1)
(-2.9435)
Adj R2 = 0.6318 S.E. of Reg. = 0.0161
LM (4) = 3.5035 (0.2321)
ECMRCP
=
Ln(RCP) - (-1.7312 + 1.1019 Ln(RYD) – 0.3211 INF
+ 0.1576 (Wealth) + 0.1012 Q2 + 0.0458 Q3 - 0.0123 Q4)
2) กำรลงทุนภำคเอกชนตำมรำคำคงที่
∆Ln(RIP) = - 0.0194 + 0.7080 ∆Ln(RGDP(-1)) + 0.1031 ∆Ln(LOAN+KAOTH)
(-0.6314) (2.4860)
(2.7721)
+ 0.2634 ∆Ln(RIP)(-1)
- 0.0733 Q3
+ 0.1494 Q4
(1.9821)
(-2.8835)
(4.9959)
- 0.2659 Dcrisis - 0.4147 ECMRIP(-1)
(-5.3665)
(-2.0166)
2
Adj R = 0.7291 S.E. of Reg. = 0.0643
LM (4) = 1.2517 (0.6331)
ECMRIP = Ln(RIP) - (-0.3834 + 1.1960 Ln(RGDP(-1))
– 0.0539 ∆(MLR(-1)-INF(-1)) + 0.9258 Ln (RIP)(-1) - 0.0724 Q3 + 0.0992 Q4)
3) กำรบริโภคภำครัฐบำลตำมรำคำคงที่
RCG = CG/PCG
4) กำรลงทุนภำครั ฐตำมรำคำคงที่
RIG = IG/PIG
5) กำรส่ งออกสิ นค้ ำตำมรำคำคงที่
∆Ln(RXG) = - 0.0206 +
1.8957 ∆Ln(RGDP11) + 0.0705 Q3
(-2.4027)
(4.3158)
(4.5443)
+ 0.2960 ∆Ln(RXG)(-1) - 0.6729 ECMRXG(-1)
(1.9900)
(-2.8489)
Adj R2 = 0.5604 S.E. of Reg. = 0.0407 LM (4) = 4.6734 (0.3225)
ECMRXG = Ln(RXG) - (-4.7586 + 1.4478 Ln(RGDP11) – 0.0095 REER + 0.0479 Q3
- 0.4144 Ln(PGDP/PGDP11*ER)+ 0.4908 Ln(RXG)(-1))
6) กำรส่ งออกบริกำรตำมรำคำคงที่
∆Ln(RXS) = - 0.0358 +
0.5389 ∆Ln(tour)
0.0051 ∆REER
(-2.1547)
(7.0816)
(-2.2177)
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- 0.0486 ∆Ln(RXS)(-1) +
0.0666 Q1
+
0.0826 Q4
(-0.3955)
(1.8965)
(2.3619)
- 0.5579 ECMRXS(-1)
(-2.7871)
Adj R2 = 0.8102
S.E. of Reg. = 0.0619
LM (4) = 5.8294 (0.2123)
ECMRXS = Ln(RXS) - (6.2047 + 0.4670 Ln(tour) – 0.0032 REER +0.1619 Ln (RXS)(-1)
+ 0.0564 Q1 + 0.0493 Q4)
7) กำรนำเข้ ำสิ นค้ ำตำมรำคำคงที่
∆Ln(RMG) =
0.0029 +
0.6294 ∆Ln(RXG) + 0.3352 ∆Ln(GCF)
(0.4822)
(6.2294)
(5.8543)
+ 0.6892 ∆Ln(NEER)
+
0.2814 ∆Ln(RMG)(-1)
(6.0137)
(3.0623)
- 0.9249 ECMRMG(-1)
(-5.4516)
2
Adj R = 0.7519
S.E. of Reg. = 0.0370
LM (4) = 8.1399 (0.0866)
ECMRMG = Ln(RMG) - (-6.8093 + 0.7424 Ln(RXG) + 0.1802 Ln(GCF)+ 0.6618 Ln(NEER)
+ 0.3877 Ln(RMG)(-1))
8) กำรนำเข้ ำบริกำรตำมรำคำคงที่
∆Ln(RMS) =
0.1032 0.6485 ∆Ln(PMS/PGDP) - 0.2180 Q1
(5.3733)
(-2.5973)
(-6.4787)
- 0.1511 Q3 - 0.7777 ECMRMS(-1)
(-4.4915) (-5.3508)
Adj R2 = 0.6496
S.E. of Reg. = 0.0901
LM (4) = 1.3871 (0.8464)
ECMRMS = Ln(RMS) - (5.1380 - 0.1738 Ln (PMS/PGDP) -0.1864 Q1 - 0.0932 Q3
+ 0.6062 Ln(RMS)(-1))
9) ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศตำมรำคำคงที่
RGDP
=
RCP + RIP + RCG + RIG – RINV + RXG + RXS – RMG - RMS
4.2.2. ภำคกำรเงินรวมทั้งตลำดทุน
1) อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกประจำ 3 เดือน
∆ T3 = - 0.2625
(-1.8166)

10.8712 ∆Liquid
(-1.3431)
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+ 1.3346 ECMT3 (-1)
(2.0736)
2
Adj R = 0.3165
S.E. of Reg. = 0.6920
LM (4) = 4.8196 (0.3063)
ECMT3 = T3 - (2.2135 + 0.1051 RP14(-1) -2.5008 Liquid + 0.7402 T3 + 2.3148 D973
– 2.8052 D984)
2) อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้ลูกค้ ำชั้ นดี
∆ MLR = - 0.0183 - 3.3457 ∆Liquid/Liquid(-4) + 0.7058 ∆MLR(-1)
(-0.2739)
(-1.6841)
(5.4034)
+ 0.3958 ∆(∆CPI) - 1.2900 D991 - 0.5115 ECMMLR (-1)
(3.8014)
(-2.5916)
(2.3062)
Adj R2 = 0.6351
S.E. of Reg. = 0.3960
LM (4) = 4.4645 (0.3468)
ECMMLR = MLR - (2.2741 - 2.1429 Liquid/Liquid(-4) + 0.9413 MLR(-1) + 0.5212 ∆CPI
- 1.3273 D991)
3) ปริมำณสิ นเชื่อธนำคำรพำณิชย์
∆Ln(LOAN) = 0.0010
+ 0.7551 ∆Ln(LOAN)(-1) + 0.0754 D974
(0.2097)
(5.3796)
(2.3705)
- 0.9346 ECMLOAN (-1)
(-3.3980)
Adj R2 = 0.4331
S.E. of Reg. = 0.0270
LM (4) = 3.5883 (0.4646)
ECMLOAN =
Ln(LOAN) - (0.4325 + 0.000000454 DD/DD(-4) – 0.0028 CPI
+ 0.9587 Ln (LOAN)(-1) + 0.0794 D974)
4) สิ นเชื่อในประเทศ
DC = DCG + DCBH + DCOTH
DCG = DCG(-1) + GBOND
5) สั ดส่ วนสภำพคล่องธนำคำรพำณิชย์
Liquid = M2 / DC
6) สิ นทรัพย์เอกชน
Wealth = M2 + SETCAP
7) ปริมำณเงิน
M2 = NFA + DCG + DCBH + M2OTH
8) สิ นทรัพย์ ต่ำงประเทศสุ ทธิ
NFA = NFA(-1) + BPB + NFAOTH
4-9

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

9) ตลำดทุน
∆Ln(SET) =

0.0346
+ 0.9012 ∆Ln(DJG)
+ 0.0013 ∆Ln(FS)
(0.0433)
(2.1805)
(3.1280)
- 0.3521 ECMSET(-1)
(-4.2601)
Adj R2 = 0.2526
S.E. of Reg. = 0.1296
LM (4) = 2.0587 (0.7505)
ECMSET = Ln(SET) - (-0.5110 + 0.4585 Ln(FS))
4.2.3 ภำคต่ ำงประเทศ
1) ดุลบัญชี เดินสะพัด
CAB = ((RXG*PXG) - (RMG*PMG) + (RXS*PXS) - (RMS*PMS)) + CATRAN + CAINC
CA$ = CAB/ER
2) ดุลบัญชี เงินทุน
KAB = KAFD + KAS + KAOTH
KA$ = KAB/ER
KAFD$ = KAFD/ER
KAE$ = KAE/ER
KAOTH$ = KAOTH/ER
3) เงินลงทุนโดยตรงจำกต่ ำงประเทศ
∆Ln(KAFD$) = 0.131 + 1.302 ∆(GDP11) + 0.8254 ∆Ln(RXG$)
(2.0702) (1.6512)
(5.1635)
- 0.3912 ECMLn(KAFD(-1))
(-2.03)
Adjusted R-Squared = 0.66
S.E. of regression = 1.4953
LM(4) : 4.21 (0.52)
ECMKAP$ = Ln(KAP$) - (-1.3211 + 0.1062 (RP-FED) – 2.1048 Ln(CA$(-1))
- 20.2341Ln(REER))
4) เงินลงทุนในตรำสำรทุนจำกต่ ำงประเทศ
∆Ln(KAE$) = 0.823 + 0.026 ∆(RP-FED) + 0.254 ∆Ln(GDP11)
(2.1701) (1.7613)
(1.2145)
- 0.602 ECMLn(KAS(-1))
(-2.0319)
Adjusted R-Squared = 0.26
S.E. of regression = 1.7263
LM(4) : 3.38 (0.35)
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ECMKAE$ = Ln(KAS$) - (-5.6321 + 0.05102 (RP-FED) – 2.1048 Ln(CAS$(-1)))
5) เงินทุนอืน่ จำกต่ ำงประเทศ
∆Ln(KAOTH$) = 0.23 + 1.1062 ∆(RP14-FED) – 1.054 ∆Ln(CA$(-1))
(2.0702) (1.6512)
(-10.2135)
- 0.5092 ECMLn(KAOTH$(-1))
(-4.03)
Adjusted R-Squared = 0.36
S.E. of regression = 1.8273
LM(4) : 2.24 (0.21)
ECMKAOTH$ = Ln(KAOTH$) - (-1.3211 + 0.1062 (RP14-FED) – 2.1048 Ln(CA$(-1))
- 20.2341Ln(REER))
6) ดุลกำรชำระเงิน
BPB = KA$*ER + CA$*ER + OTHBP
BP$ = BPB/ER
7) เงินสำรองระหว่ำงประเทศ
RESERVE = BP$ + RESERVE(-1)
8) อัตรำแลกเปลีย่ น
ER = BP$ + RESERVE(-1)
∆Ln(ER) = 0.31 - 1.302 ∆(BP$) + 0.2254 ∆Ln(USDIX)
( 1.8009) (1.6612)
(1.5135)
- 0.8312 ECMLn(ER(-1))
(-2.01)
Adjusted R-Squared = 0.59
S.E. of regression = 1.6325
LM(4) : 3.36 (0.36)
ECMER = Ln(ER) - (-0.6211 + 0.1062 (BP$) – 1.2014 Ln(USDIX)
+ 0.6234 Ln(REER))
4.2.4 ภำคกำรคลัง
1) กำรใช้ จ่ำยของภำครัฐบำล
(1) ดุลกำรคลัง
PUBB
=
PUBREV – PUBEX
(2) กำรใช้ จ่ำยของภำครัฐ (Public Sector Expenditure)
PUBEX =
CGGFS + IGGFS – EBF
(3) กำรบริโภคภำครัฐ
CG
=
CGGFS – CGadj
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(4) กำรลงทุนภำครัฐ
IG = IGGFS – IGadj
(5) กำรชดเชยกำรขำดดุลของรัฐบำล
-PUBB = DB + FB
(6) กำรกู้เงินจำกในประเทศเพือ่ ชดเชยกำรขำดดุล
DB = GBOND + GTB
2) รำยรับของภำครัฐ
(1) รำยรับของภำครัฐ
PUBREV =
GOVREV + PEREV
4.2.5 ดัชนีรำคำ
1) ดัชนีรำคำกำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน
∆Ln(PCP) = - 0.0007
+
1.0585 ∆Ln(CPI)
- 0.5345 ECMPCP(-1)
(-0.5995)
(11.3242)
(-3.9815)
2
Adj R = 0.7701
S.E. of Reg. = 0.0051
LM (4) = 4.6582 (0.3242)
ECMPCP = Ln(PCP) - (0.5825 + 0.9948 Ln(CPI))
2) ดัชนีรำคำกำรลงทุนภำคเอกชน
∆Ln(PIP) =
0.0046
+ 0.3090 ∆Ln(WAGE) + 0.1797 ∆Ln(cement)
(0.0033)
(2.1805)
(3.2380)
+ 0.1614
- 0.6791 ECMPIP(-1)
(1.7682)
(-4.7260)
2
Adj R = 0.4526
S.E. of Reg. = 0.0196
LM (4) = 2.0287 (0.7305)
ECMPIP = Ln(PIP) - (-0.7210 + 0.5485 Ln(wage) + 0.2262 Ln(cement) + 0.3335 Ln(PEGW))
3) ดัชนีรำคำสิ นค้ ำเกษตร
∆Ln(PAGR) = - 0.0886 + 0.1500 Q1
+ 0.1630 Q2 + 0.0487 Q3
(-4.1812)
(3.1612)
(6.5297)
(1.4324)
+ 0.0924 ∆Ln(DUBAI)(-1)
+ 0.7429 ∆Ln(PAGR)(-1)
(1.4176)
(1.6830)
- 0.9394 ECMPAGR(-1)
(-2.0020)
Adj R2 = 0.4770
S.E. of Reg. = 0.0551
LM (4) = 6.5705 (0.1604)
ECMPAGR = Ln(PAGR) - (0.3971 + 0.0678 Q1 + 0.1411 Q2 + 0.0900 Q3
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+ 0.0532 Ln(DUBAI)(-1) + 0.8775 Ln(PAGR)(-1))
4) ดัชนีรำคำสำธำรณูปโภค
∆Ln(PEGW) = 0.0062 + 0.3890 ∆Ln(PEGW)(-1) - 1.1533 ECMPEGW(-1)
(0.6526) (1.9479)
(-4.6694)
2
Adj R = 0.4046
S.E. of Reg. = 0.0639
LM (4) = 7.5770 (0.1084)
ECMPEGW =
Ln(PEGW) - (2.5180 + 0.2395 Ln(BEN) + 0.3745 Ln(PEGW)(-1))
5) ดัชนีรำคำนำ้ มันเบนซิน
∆Ln(BEN) = - 0.0013 + 0.1760 ∆Ln(DUBAI) + 0.9642 ∆Ln(BEN)(-1)
(-0.1482)
(3.0477)
(3.6975)
- 0.8253 ECMBEN(-1)
(-2.8269)
2
Adj R = 0.2686
S.E. of Reg. = 0.0520
LM (4) = 3.7281 (0.4441)
ECMBEN = Ln(BEN) - (-0.1131 + 0.1412 Ln(DUBAI) + 0.8839 Ln(BEN)(-1))
6) ดัชนีรำคำนำ้ มันดีเซล
∆Ln(DSL) = - 0.0015 + 0.1340 ∆Ln(DUBAI) + 1.0386 ∆Ln(DSL)(-1)
(-0.1749)
(2.1900)
(5.3974)
- 1.1553 ECMDSL(-1)
(-4.6224)
2
Adj R = 0.4028
S.E. of Reg. = 0.0545
LM (4) = 8.5075 (0.0747)
ECMDSL = Ln(DSL) - (-0.1031 + 0.1982 Ln(DUBAI) + 0.7962 Ln(DSL)(-1)
7) ดัชนีรำคำกำรอุปโภคบริโภคภำครัฐ
∆Ln(PCG) =
0.0037 + 0.3106 ∆Ln(GDP) - 0.2297 ∆Ln(CORE)
(0.5940)
(2.5370)
(-0.3881)
+ 0.0826 ∆Ln(PEGW)
0.9453 ECMPCG(-1)
(1.6501)
(-6.1330)
2
Adj R = 0.5483
S.E. of Reg. = 0.0274
LM (4) = 10.5903 (0.0316)
ECMPCG = Ln(PCG) - (-1.6032 + 0.3536 Ln(GDP) + 0.2735 Ln(CORE) + 0.1372 Ln(PEGW)
8) ดัชนีรำคำกำรลงทุนภำครัฐ
∆Ln(PIG) = - 0.0023 - 0.1187 ∆Ln(NEER) + 0.4736 ∆Ln(PIG)(-1)
(-0.6352) (-2.5898)
(2.6034)
+ 0.0166 Q1 + 0.3862 ∆Ln(WAGE) - 1.1314 ECMPIG(-1)
(3.0680)
(2.9514)
(-4.7059)
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Adj R2 = 0.4489
S.E. of Reg. = 0.0154
LM (4) = 0.3357 (0.9874)
ECMPIG = Ln(CPI) - (0.8325 - 0.1296 Ln(NEER) + 0.7594 Ln(PIG)(-1) + 0.01305 Q1
+ 0.1997 Ln(WAGE))
9) ดัชนีรำคำสิ นค้ ำส่ งออก
∆Ln(PXG) = 0.0023 - 0.9754 ∆Ln(NEER)
+ 0.1185 ∆Ln(DSL)
(0.4598)
(-8.9932)
(1.4959)
- 0.2306 ECMPXG(-1)
(-1.7254)
Adj R2 = 0.8382
S.E. of Reg. = 0.0247
LM (4) = 11.5912 (0.0207)
ECMPXG = Ln(PXG) - (3.4093 - 0.4311 Ln(NEER) + 0.2333 Ln(DSL) + 0.1719 Ln(MLR)
+ 0.5146 Ln(PXG)(-1) – 0.2680 Ln(PXG)(-3) + 0.2722 Ln(PXG)(-4))
10) ดัชนีรำคำบริกำรส่ งออก
∆Ln(PXS) = 0.0003 0.0347 ∆Ln(NEER) + 0.1436 ∆Ln(WAGE)
(0.1855)
(-1.9627)
(2.8538)
+ 0.0096 ∆Ln(tour)(-1) +
0.7146 ∆Ln(PXS)(-1)
(1.8161)
(3.6178)
- 1.1054 ECMPXS(-1)
(-4.5029)
Adj R2 = 0.3691
S.E. of Reg. = 0.0060
LM (4) = 8.7777 (0.0669)
ECMPXS = Ln(PXS) - (0.6513 - 0.0328 Ln(NEER) + 0.1467 Ln(WAGE)
+ 0.0112 Ln(tour)(-1) + 0.0112 Ln(tour)(-1)+ 0.7398 Ln(PXS)(-1)
11) ดัชนีรำคำสิ นค้ ำนำเข้ ำ
∆Ln(PMG) = 0.0061 - 1.1914 ∆Ln(NEER) - 0.2823 ECMPMG(-1)
(1.0011)
(-9.9863)
(-2.2517)
Adj R2 = 0.6896
S.E. of Reg. = 0.0401
LM (4) = 2.2593 (0.6882)
ECMPMG = Ln(PMG) - (6.6430 - 0.8477 Ln(NEER) + 0.0543 Ln(DUBAI)
+ 0.4048 Ln(PMG)(-1))
12) ดัชนีรำคำบริกำรนำเข้ ำ
∆Ln(PMS) = - 0.0006
+
0.0767 ∆Ln(PXG)
+ 0.4738 ∆Ln(PMS)(-1)
(-0.4140)
(2.4874)
(3.6935)
+ 0.5962 ∆Ln(PMS)(-4)
+
0.1051 ∆Ln(NEER)
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(5.8123)
(2.9183)
- 1.1988 ECMPMS(-1)
(-5.8805)
Adj R2 = 0.6188
S.E. of Reg. = 0.0062
LM (4) = 5.5773 (0.2330)
ECMPMS = Ln(PMS) - (0.1187 + 0.0472 Ln(PXG) + 0.0534 Ln(BEN) + 0.3361 Ln(PMS)(-1)
+ 0.4927 Ln(PMS)(-4) + 0.0857 Ln(NEER)
13) ดัชนีรำคำผู้บริ โภคพืน้ ฐำน
∆Ln(CORE) = 0.0004 + 0.0016 ∆(T3) (-1)
+ 0.0176 ∆Ln(PMG)(-1)
(0.4279)
(2.3207)
(1.6957)
+ 0.0183 ∆Ln(PAGRI)(-1)
+
0.8870 ∆Ln(CORE)(-1)
(2.3979)
(9.6448)
- 0.7359 ECMCORE(-1)
(-3.3243)
Adj R2 = 0.7336
S.E. of Reg. = 0.0036
LM (4) = 3.3193 (0.5059)
ECMCORE = Ln(CORE) - (0.2091 + 0.0011 Ln(T3)(-1) + 0.0154 Ln(PMG)(-1)
+ 0.0107 Ln(PAGRI)(-1) + 0.9401 Ln(CORE)(-1))
14) ดัชนีรำคำผู้บริ โภคทัว่ ไป
∆Ln(CPI) = 0.0004 + 0.9537 ∆Ln(CPIE) - 1.0926 ECMCPI(-1)
(0.3184) (7.3174)
(-4.4675)
Adj R2 = 0.5575
S.E. of Reg. = 0.0054
LM (4) =4.2702 (0.3707)
ECMCPI = Ln(CPI) - (-0.0100 + 1.0022 Ln(CPIE) + 0.0544 Ln(GAP(-1))
Ln(CPIE) = 0.0879 +
1.5024 Ln(CPI)(-1)
–
0.5210 Ln(CPI)(-2)
(2.2746)
(11.6903)
(-4.1825)
Adj R2 = 0.9972 S.E. of Reg. = 0.0061 LM (4) =0.7303 (0.9475)
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4.3 รำยชื่อและสั ญลักษณ์ ของตัวแปรในแบบจำลอง
4.3.1 ตัวแปรภำยใน
BEN
BP
CA
CG
CORE
CP
CPI
CPIE
DC
DSL
GAP
GDP
INF
IP
KAB
KAFD
KAE
KAOTH
LOAN
LOANG
MG
MLR
MS
M2
PAGRI
PCG
PCP
PEGW
PGDP

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ดัชนีราคาน้ ามันเบนซิ น (2539 = 100)
ดุลการชาระเงิน (พันล้านบาท)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านบาท)
การบริ โภคภาครัฐตามระบบ SNA (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน (2545 = 100)
การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (2545 = 100)
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (คาดการณ์)
ปริ มาณสิ นเชื่อภายในประเทศ (Domestic Credit) (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาน้ ามันดีเซล
GDP/GDPT
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล้านบาท)
อัตราเงินเฟ้ อ (ร้อยละ)
การลงทุนภาคเอกชน (พันล้านบาท)
ดุลบัญชีเงินทุน (พันล้านบาท)
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (พันล้านบาท)
เงินลงทุนในตราสารทุนจากต่างประเทศ (พันล้านบาท)
KAB – KAFD – KAS = เงินทุนอื่นจากต่างประเทศ (พันล้านบาท)
สิ นเชื่อธนาคารพาณิ ชย์ที่ให้กบั ภาคเอกชน (พันล้านบาท)
อัตราการขยายตัวสิ นเชื่อธนาคารพาณิ ชย์ที่ให้กบั ภาคเอกชน
การนาเข้าสิ นค้า (พันล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี (ร้อยละ)
การนาเข้าบริ การ (พันล้านบาท)
ปริ มาณเงิน M2 (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาสิ นค้าเกษตร (2531 = 100)
ดัชนีราคาการอุปโภคบริ โภคภาครัฐ (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาการบริ โภคภาคเอกชน (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาสาธารณูปโภค (พันล้านบาท)
ระดับราคาในประเทศ (พันล้านบาท)
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PIG
PIP
PMG
PMS
PUBB
PUBEX
PUBREV
RCG
RCP
RESERVE
REXCISE
REER
RGDP
RGDP11
RIG
RIP
RMG
RXG
RXS
RYD
Saving
SBT
SDR
SET
SETCAP
T3
TD
TDR
XG
XS
YD

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ดัชนีราคาการลงทุนภาครัฐ (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาการลงทุนภาคเอกชน (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาการนาเข้าสิ นค้า (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาการนาเข้าบริ การ (พันล้านบาท)
ดุลการคลัง (พันล้านบาท)
การใช้จ่ายของภาครัฐ (พันล้านบาท)
รายรับของภาครัฐ (พันล้านบาท)
การบริ โภคของภาครัฐบาล ตามราคาคงที่
การบริ โภคภาคเอกชน ตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
เงินสารองระหว่างประเทศ
ภาษีสรรพสามิต ตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
ดัชนีอตั ราแลกเปลี่ยน ตามราคาคงที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล้านบาท)
รายได้รวมของประเทศคู่คา้ 11 ประเทศ ตามราคาคงที่
ดัชนีราคาการลงทุนภาครัฐตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
ดัชนีราคาการลงทุนภาคเอกชน ตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
การนาเข้าสิ นค้า ตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
การส่ งออกสิ นค้า ตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
การส่ งออกบริ การ ตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
รายได้สุทธิหลังหักภาษี ตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
ปริ มาณเงินฝากเผื่อเรี ยก (พันล้านบาท)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (พันล้านบาท)
ปริ มาณเงินฝากออมทรัพย์ ตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
SET Index
SET Market Capitalization (พันล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
ปริ มาณเงินฝากประจา (พันล้านบาท)
ปริ มาณเงินฝากประจาตามราคาคงที่ (พันล้านบาท)
การส่ งออกสิ นค้า (พันล้านบาท)
การส่ งออกบริ การ (พันล้านบาท)
รายได้สุทธิหลังหักภาษี (พันล้านบาท)
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4.3.2 ตัวแปรภำยนอก
CATRAN$ =
CAINC$
=
cement
=
CGadj
=
CGGFS
=
DB
=
DCG
=
DCBH
=
DCOTH
=
DD
DJG
DUBAI
EBF
ER
FB
FED
FIP
FS
GBOND
GCF
GDPT
GDP11
GOVREV
GTB
IG
IGadj
IGGFS
INV
KAOTH$
Liquid

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ดุลเงินโอน (พันล้านเหรี ยญ สรอ)
ดุลรายได้ (พันล้านเหรี ยญ สรอ)
ราคาปูนซิเมนต์
การปรับปรุ งการบริ โภคภาครัฐให้เป็ นตามระบบ SNA (พันล้านบาท)
การบริ โภคภาครัฐตามระบบ GFS (พันล้านบาท)
สิ นเชื่อในประเทศของรัฐ (พันล้านบาท)
ปริ มาณสิ นเชื่ อภายในประเทศที่ปล่อยให้ภาครัฐ (พันล้านบาท)
ปริ มาณสิ นเชื่ อภายในประเทศที่ปล่อยให้ภาคธุ รกิจและครัวเรื อน (พันล้านบาท)
ปริ มาณสิ นเชื่ อภายในประเทศที่ปล่อยให้สถาบันการเงินและอื่น ๆ
(พันล้านบาท)
การใช้จ่ายในประเทศ (พันล้านบาท)
Global Dow Index
ราคาน้ ามันดิบดูไบ
ดุลกองทุนนอกงบประมาณ (พันล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนบาท/เหรี ยญ สรอ.
การกูย้ มื เงินจากต่างประเทศ (พันล้านบาท)
Federal Funds Rate
Foreigner Investment Position
การซื้ อสะสมของนักลงทุนต่างชาติใน SET
การชดเชยการขาดดุลโดยการออกพันธบัตร (พันล้านบาท)
การลงทุนรวม (พันล้านบาท)
แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เกิดจากการวิธี Hodrick-Presscott
รายได้รวมของประเทศคู่คา้ 11 ประเทศ
รายได้สุทธิของรัฐบาล (พันล้านบาท)
การชดเชยการขาดดุลโดยการใช้เงินคงคลัง (พันล้านบาท)
การลงทุนภาครัฐตามระบบ SNA (พันล้านบาท)
การปรับปรุ งการบริ โภคภาครัฐให้เป็ นตามระบบ SNA (พันล้านบาท)
การลงทุนภาครัฐตามระบบ GFS (พันล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าคงเหลือ (พันล้านบาท)
เงินทุนเคลื่อนย้ายอื่น ๆ
สัดส่ วนสภาพคล่องธนาคารพาณิ ชย์
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NEER
NFA
NFAOTH
PEREV
PGDP11
REER
RGDPT
RP
SD
tour
USDIX
WAGE

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ตัวแปรหุ่น
DUMMYPIT2 =
=
Dcrisis
=
=
D973
=
=
D974
=
=
D984
=
=
D991
=
=

ดัชนีอตั ราแลกเปลี่ยน (2537 = 100)
Net Foreign Asset
Other Net Foreign Asset
รายได้สุทธิ ของรัฐวิสาหกิจ (หักนาส่ งรัฐบาล) (พันล้านบาท)
ระดับราคาในประเทศคู่คา้ 11 ประเทศ
ดัชนีอตั ราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ ง
GDPT/PGDP
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดซื้ อคืนพันธบัตร
ปริ มาณเงินฝากออมทรัพย์ (พันล้านบาท)
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (พันคน)
ดัชนีเหรี ยญสหรัฐกับ 6 คู่คา้ สาคัญ
ค่าจ้างขั้นต่า

1, ไตรมาส 1 และ 3
0, กรณี อื่น ๆ
1, ไตรมาส 4 ปี 2540 – ไตรมาส 1 ปี 2541
0, กรณี อื่น ๆ
1, ไตรมาส 3 ปี 2540
0, กรณี อื่น ๆ
1, ไตรมาส 4 ปี 2540
0, กรณี อื่น ๆ
1, ไตรมาส 4 ปี 2541
0, กรณี อื่น ๆ
1, ไตรมาส 1 ปี 2542
0, กรณี อื่น ๆ
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ โอกาส ความเสี่ ยง จุดแข็งและข้ อจากัดของการพัฒนา
กองทุนของรั ฐเพื่อการลงทุนในต่ างประเทศ
ในบทนี้ทำกำรระบุและวิเครำะห์โอกำส ควำมเสี่ ยง จุดแข็งและข้อจำกัดของกำรพัฒนำ
กองทุนของรัฐเพื่อกำรลงทุนในต่ำงประเทศของไทย ซึ่ งมีท้ งั โอกำสของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ที่สร้ ำงประโยชน์ให้กบั กองทุน ในขณะเดียวกันช่ วยสร้ ำงประโยชน์ในภำพรวมเศรษฐกิ จ
จำกนั้นทำกำรอภิปรำยควำมเสี่ ยง จุดแข็ง และจุดอ่อนของกองทุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องสำหรับ
รำยละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้

5.1 โอกาสของการลงทุนในต่ างประเทศของกองทุนของรัฐ
5.1.1 เพิม่ ผลตอบแทนการลงทุน
กำรกระจำยกำรลงทุนไปยังประเทศต่ำง ๆ จำกเดิมที่ลงทุนแค่ภำยในประเทศ ซึ่งถือเป็ น
กำรลดข้อจำกัดอย่ำงหนึ่งในกำรทำบริ หำรกำรลงทุน ซึ่งเมื่อทำงกำรเปิ ดโอกำสให้สำมำรถไปลงทุน
ในต่ำงประเทศได้ ก็จะเป็ นกำรเปิ ดประตูกำรลงทุนสำมำรถไปลงทุนในตลำดทุนและตลำดเงินประเทศ
ต่ำง ๆ ได้ ดังกล่ำวถึงไว้ในข้อ 4.3.7 ซึ่ งมูลค่ำตลำดทุนของไทยมีมูลค่ำ 364 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐ
หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.7 ของมูลค่ำตลำดทุนโลก กำรออกไปลงทุนในส่ วนอื่นของภูมิภำคและ
ประเทศต่ำง ๆ จะเป็ นกำรช่วยเพิ่มโอกำส กำรลงทุน เช่น สำมำรถเลือกลงทุนในตลำดหุน้ อื่น ๆ ที่ค่ำ
Earnings Per Share (EPS) และ Return on Equity (ROE) สู งกว่ำตลำดไทยได้ เช่น ตลำดหุ น้ อินเดีย
และอินโดนีเซีย เป็ นต้น
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แผนภาพที่ 5.1 ประมาณการ Earning Per Share Growth และ Return on Equity ปี ค.ศ. 2012
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แผนภาพที่ 5.2 Yield Curve ประเทศต่ าง ๆ
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หรื อกรณี กำรลงทุนในพันธบัตรซึ่ งอัตรำผลตอบแทนจะขึ้นอยูก่ บั วัฏจักรดอกเบี้ย (Interest
Rate Cycle) โดยในปี 2012 ถือว่ำเป็ นช่วงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินนโยบำยกำรเงิน
เพื่อดูแลเสถียรภำพให้สอดคล้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยในปี 2012 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับ
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทั้งจำกเศรษฐกิจสหรัฐ เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรป กำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน และญี่ปุ่น เป็ นสำคัญ ขณะที่แรงกดดันต่อเงินเฟ้ อถือเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อเศรษฐกิจไทย
น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2011 ดังนั้น แนวโน้มกำรดำเนินนโยบำยกำรเงินจึงสนับสนุนธุ รกิจให้เติบโต
ตำมศักยภำพ และสำมำรถรับมือกับควำมผันผวนจำกเศรษฐกิจโลกได้ ซึ่ง ธปท. ได้ดำเนินนโยบำย
ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยลง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภำยในประเทศทั้งกำรบริ โภคและกำรลงทุน ซึ่งทำง
ทฤษฎีรำคำพันธบัตรจะสวนทำงกับอัตรำผลตอบแทนพันธบัตร กล่ำวคือ เมื่ออัตรำผลตอบแทนลดลง
ก็จะทำให้รำคำพันธบัตรเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในภำวะที่ตลำดพันธบัตรภำยในประเทศได้รับแรงกดดัน
จำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย แต่เป็ นกำรสร้ำงแรงให้กบั กำรบริ หำรกำรลงทุน และหำกเปิ ด
โอกำสไปลงทุนในต่ำงประเทศ ซึ่ งแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบเส้นอัตรำผลตอบแทนพันธบัตร
ที่แตกต่ำงกัน และวัฏจักรดอกเบี้ยที่ไม่เหมือนกัน ก็จะเป็ นกำรสร้ำงโอกำสในกำรลงทุนนอกเหนื อจำก
ตลำดเงินในประเทศที่มีขอ้ จำกัด นอกจำกนี้ กำรที่มีผลิตภัณฑ์กำรเงินที่หลำกหลำย และมีตลำดให้
เลือกลงทุนหลำยที่ จึงทำให้สำมำรถออกแบบและเลือกกลยุทธ์มำใช้ได้หลำกหลำยวิธี
ตารางที่ 5.1 กลยุทธ์ การลงทุน

ที่มำ

ING Investment Management
อีกประเด็นที่เกี่ยวกับผลตอบแทนที่อำจจะมีกำรพิจำรณำกันไม่มำกนัก คือ กำรลงทุนนอก
ประเทศก็จะเป็ นอีกหนทำงหนึ่งในกำรหำเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำมำในประเทศไทย เนื่องจำกส่ วนใหญ่
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จะไปคิดเกี่ยวกับเรื่ องของกำรส่ งออก กำรท่องเที่ยว หรื อกำรส่ งแรงงำนไปทำงำนต่ำงประเทศ ซึ่ งเป็ น
แหล่งหำเงินตรำต่ำงประเทศหลักๆ 3 แหล่ง
กำรที่กองทุนขนำดใหญ่ภำครัฐทำกำรลงทุนในต่ำงประเทศช่วยให้ผลตอบแทนสู งขึ้น
ดังตัวอย่ำงของ Sovereign Wealth Funds1 ที่มีสำคัญ อำทิ Temasek Holding ของสิ งคโปร์ ที่เฉลี่ยมี
ผลตอบแทนกำรลงทุนร้อยละ 17 ใน Market Value และร้อยละ 16 ใน Share Holder Funds
สำหรับตัวอย่ำงของประเทศ ไทยนั้น ผลตอบแทนกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศไทย
มีผลตอบแทนร้อยละ 3.25 และร้อยละ 3.52 ตำมลำดับ ในปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 ตำมลำดับ
กำรเพิ่มควำมยืดหยุน่ ในกำรบริ หำรเงิน ให้สำมำรถลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
โดยควำมเสี่ ยงอยูใ่ นระดับ Investment Grade สำมำรถเพิม่ ผลตอบแทนให้สูงขึ้นได้ร้อยละ 1.3 – 2.6
ขึ้นกับระยะเวลำกำรลงทุน ตำมตำรำง 5.2 เปรี ยบเทียบผลตอบแทนจำกกำรบริ หำรเงินและ
กำรฝำกธนำคำรพำณิ ชย์ในไทย
ผลตอบแทนกำรลงทุนในต่ำงประเทศอยูใ่ นรู ปเงินบำท ที่ปิดควำมเสี่ ยงค่ำเงินและดอกเบี้ย
รวมทั้งหักภำษีดอกเบี้ยแล้ว ไม่รวมค่ำบริ หำร (ตัวอย่ำงค่ำบริ หำรกองทุนคิดเป็ นร้อยละ 0.17
และ 0.11 สำหรับกองทุนที่ลงทุนต่ำงประเทศของ บลจ.ไทยพำณิ ชย์ จำกัด มหำชน และบลจ. MFC
ตำมลำดับ)

โชติชยั สุวรรณำภรณ์, นงนุช ตันติสนั ติวงศ์และพงศ์ระพีพร อำภำกร (2551) “ควำมพร้อมในกำรจัดตั้ง Sovereign
Wealth Fund ของประเทศไทย” สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
1

5-5

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการบริหารเงินและการฝากธนาคารพาณิชย์ ในไทย
เงินฝาก
ธนาคาร
พาณิชย์
(เฉลีย่ 5
ธนาคารใหญ่ )

ตั๋วเงินคลัง
หรือพันธบัตร
รัฐบาลไทย
(Sovereign
Credit
Rating
BBB+)

หุ้นกู้
บริษทั เอกชน
ในไทย
(investment
grade)
/2

หุ้นกู้บริษทั เอกชน
เงินฝากสถาบัน
การเงินหรือ
พันธบัตรรัฐบาลใน
ต่ างประเทศ
(investment grade)
/3

ส่ วนต่ าง
ผลตอบแทนสู งสุ ดของ
(2) (3) (4)
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
ในไทย

1
0.7

2
2.0

3
NA

4
NA

สูงสุดของ (2, 3, 4) – 1
1.3

2.4

2.56

NA

4.3 /4

1.9

1 ปี

2.7

2.57

2.77

4.3 /5

1.6

2-3ปี

2.6

2.91

3.31

4.6 /6

2.0

4 ปี ขึน้ ไป

2.6

3.46

3.96

5.2 /7

2.6

ออมทรัพย์
(ถอนได้ทุกวัน)
6 เดือน

ที่มำ : /1 รวบรวมโดยนักวิจยั ณ สิ้ นเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2556
/2 ค่ำเฉลี่ยหุ น้ กูเ้ อกชนจำก Thai BMA กรณี บริ หำรจัดกำร ผลตอบแทนสู งขึ้นได้อีก
/3 ผลตอบแทนกำรลงทุนในต่ำงประเทศอยูใ่ นรู ปเงินบำท ที่ปิดควำมเสี่ ยงค่ำเงินและดอกเบี้ย
รวมทั้งหักภำษีดอกเบี้ยแล้ว ไม่รวมค่ำบริ หำร (ตัวอย่ำงค่ำบริ หำรกองทุนคิดเป็ นร้อยละ 0.17
และ 0.11 สำหรับกองทุนที่ลงทุนต่ำงประเทศของ บลจ.ไทยพำณิ ชย์ จำกัด มหำชน
และบลจ. MFC ตำมลำดับ)
/4 กรณี 6 เดือน มำจำกกำรฝำกเงิน AKbank turkey (Moody’s Rating Baa3)
/5 กรณี 1 ปี มำจำกกำรฝำกเงิน AKbank turkey (Moody’s Rating Baa3)
/6 กรณี 2-3 ปี มำจำกพันธบัตรรัฐบำลอินโดนีเซีย (Moody’s Rating Baa3)
/7 กรณี 4 ปี ขึ้นไป มำจำกหุ น้ กูธ้ นำคำรกรุ งเทพออกในต่ำงประเทศ (S&P Rating BBB+)
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5.1.2 การกระจายความเสี่ ยงการลงทุน
กำรลงทุนแต่เฉพำะตลำดภำยในประเทศจะทำให้กำรลงทุนต้องเผชิ ญกับอัตรำ
ผลตอบแทนที่จะกระทบจำกปัจจัยทำงสังคม สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และควำมผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจในตลำดหรื อหลักทรัพย์ดงั กล่ำวโดยตรง แต่ถำ้ กระจำยกำรลงทุนไปในหลำยประเทศ
ควำมเสี่ ยงของกำรลงทุนก็จะสำมำรถกระจำยควำมเสี่ ยงออกไปได้ เช่น กำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
โดยทัว่ ไปมักจะเกิดควบคู่ไปกับกำรเจริ ญเติบโตของตลำดทุนภำยในประเทศ กำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศ ทำให้นกั ลงทุนสำมำรถมีส่วนร่ วมในกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ ผ่ำนกำร
ซื้ อหลักทรัพย์ในตลำดทุนระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ซ่ ึงจำก
กำรประมำณกำรของ IMF ประเมินว่ำอัตรำกำรขยำยตัวเศรษฐกิจตลำดเกิดใหม่โดยรวมจะสู งกว่ำ
อัตรำกำรขยำยตัวเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 2013
ตารางที่ 5.3 อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศต่ าง ๆ
Country

2009

2010

2011

2012

2013

World Output

–0.5

5.1

4.3

4.5

3.6

Advanced Economies

–3.4

3.0

2.2

2.6

1.5

United States

–2.6

2.9

2.5

2.7

2.1

Euro Area

–4.1

1.8

2.0

1.7

0.2

Germany

–4.7

3.5

3.2

2.0

0.9

France

–2.6

1.4

2.1

1.9

0.4

Italy

–5.2

1.3

1.0

1.3

-0.7

Spain

–3.7

–0.1

0.8

1.6

-1.3

Japan

–6.3

4.0

–0.7

2.9

1.2

United Kingdom

–4.9

1.3

1.5

2.3

1.1

Canada

–2.8

3.2

2.9

2.6

2.0

Other Advanced Economies

–1.1

5.8

4.0

3.8

3.0

Newly Industrialized Asian Economies

–0.7

8.4

5.1

4.5

3.6

2.8

7.4

6.6

6.4

5.6

Central and Eastern Europe

–3.6

4.5

5.3

3.2

2.6

Commonwealth of Independent States

–6.4

4.6

5.1

4.7

4.1

–7.8

4.0

4.8

4.5

3.8

Emerging and Developing Economies

Russia
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Country

2009

2010

2011

2012

2013

Excluding Russia

–3.0

6.0

5.6

5.1

4.8

Developing Asia

7.2

9.6

8.4

8.4

7.2

China

9.2

10.3

9.6

9.5

8.2

India

6.8

10.4

8.2

7.8

6.0

Thailand

-2.3

7.8

0.1

6.4

5.3

–1.7

6.1

4.6

4.1

3.9

Brazil

–0.6

7.5

4.1

3.6

4.0

Mexico

–6.1

5.5

4.7

4.0

3.5

Middle East and North Africa

2.5

4.4

4.2

4.4

3.6

Sub-Saharan Africa

2.8

5.1

5.5

5.9

5.7

Latin America and the Caribbean

ที่มำ : IMF WEO 2013
กำรลงทุนในต่ำงประเทศยังช่วยลดควำมเสี่ ยงให้กองทุนได้ อำทิ หลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยง
จำกตลำดทุนในประเทศ เช่น ปี ค.ศ. 1997 ที่ดชั นี SET ลดลงร้อยละ 56 ขณะที่ในปี เดียวกันดัชนี
ตลำดหลักทรัพย์โลกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 สถำบันกำรเงินไทยล้มละลำย 56 สถำบัน หุน้ กู้
ภำคเอกชนกว่ำร้อยละ 50 ผิดนัดชำระหรื อไม่มีกำรชำระเงิน
สำหรับในกรณี กบข. ที่มีเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4.82 แสนล้ำนบำท (20 มี.ค. พ.ศ. 2556)
เงินลงทุนของ กบข. คิดเป็ นขนำดร้อยละ 4 ของ SET Market Capitalization และร้อยละ 5 ของตลำด
ตรำสำรหนี้ไทย กำรเข้ำซื้ อหรื อขำยหุ ้นตัวใดตัวหนึ่ง (กบข. ปกติลงทุนเฉพำะใน SET 50) อำจทำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหุ น้ ได้ โดยเฉพำะกำรขำยหุ ้นออกมำ สำมำรถทำรำคำหุ น้ ตกลงได้มำก
เกิดกำรขำดทุนต่อ กบข. ในส่ วนที่ยงั ขำยไม่หมด ในขณะที่เงินลงทุนของ กบข. ในตลำดทุนโลกเป็ น
เพียงส่ วนน้อยมำก กำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ไม่กระทบรำคำหลักทรัพย์ต่ำง ๆ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศช่วยลดควำมเสี่ ยงจำกรำยได้ในอนำคตของประเทศได้ เช่น ประเทศที่
มีรำยได้จำกทรัพยำกรธรรมชำติ Aizenman and Glick (2008)2 วิเครำะห์วำ่ กองทุนจะเป็ นเครื่ องมือใน
กำรสร้ำงรำยได้ให้กบั ประเทศในอนำคต เช่น กองทุนควำมมัง่ คัง่ แห่งชำติของประเทศคูเวต Kuwait
Investment Authority (KIA) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่ งให้กบั เศรษฐกิจประเทศคูเวต
2

Aizenman, Joshua and Reuven Glick (2008), “Sovereign Wealth Funds: Stylized Facts about their Determinants
and Governance,” NBER Working Paper No. 14562.
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เนื่องด้วยประเทศคูเวตนั้นไม่ได้มีทรัพยำกรหลำกหลำยมำกนัก รำยได้หลักของประเทศมำจำก
กำรส่ งออกน้ ำมันเป็ นหลัก หำกวันใดน้ ำมันในประเทศหมดลง ประเทศอำจจะตกอยูใ่ นภำวะย่ำแย่
และขำดเสถียรภำพได้ เพื่อเป็ นหลักประกันและสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั ประชำชนในอนำคต ประเทศ
คูเวตได้ออกกฎหมำยและทำกำรจัดตั้งโดยแยกออกเป็ น 2 กองทุน กองทุนที่ 1 คือ General Reserve
Fund (GRF) มีหน้ำที่เพื่อนำเงินไปลงทุนให้ตำมจุดประสงค์เหมือนกับกองทุนควำมมัง่ คัง่ แห่งชำติ
ทัว่ ไป ส่ วนกองทุนที่ 2 คือ Future Generation Fund (FGF) มีหน้ำที่เพื่อเป็ นกำรใช้ในอนำคต
โดยเงินลงทุนนั้นมำจำกกำรแบ่งเงินร้อยละ 10 จำกรำยได้ของทุกปี ของประเทศทำกำรลงทุน
นอกประเทศ โดยกระจำยไปในสิ นทรัพย์หลำยประเภท และผลตอบแทนที่ได้จำกกองทุนนี้ก็ให้นำไป
ลงทุนต่อเนื่องโดยกำหนดไว้วำ่ เงินจำกกองทุนนี้น้ นั ถูกห้ำมถอนออกมำใช้ ยกเว้นมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำย (No Assets can be Withdrawn from the FGF Unless Sanctioned by Law)3 ซึ่ง FGF นี้ถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อทำให้ประชำชนมัน่ ใจได้วำ่ ประเทศมีควำมมัน่ คงในด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงินหำกวันหนึ่ง
น้ ำมันซึ่ งเป็ นสิ นค้ำส่ งออกหลักของประเทศหมดลง
5.1.3 การเพิม่ ทางเลือกการลงทุนทีม่ ีหลากหลายประเภท
ผลจำกกำรพัฒนำและกำรเจริ ญเติบโตทำงด้ำนตลำดกำรเงินของโลกในช่วงหลำยทศวรรษ
ที่ผำ่ นมำ ได้ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงด้ำนสิ นค้ำและกำรลงทุนทำงด้ำนกำรเงินเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของนักลงทุนที่แตกต่ำงกันไปเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะในตลำดที่มีขนำดใหญ่ก็จะมี
ประเภทหลักทรัพย์ให้เลือกลงทุนได้ตำมควำมต้องกำรที่มำกขึ้นตำมไปด้วย อำทิเช่น ตลำด NYSE
EURONEXT ซึ่ งเป็ นตลำดที่มีมูลค่ำใหญ่ที่สุดในโลกที่ 14,086 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (ณ สิ้ นปี ค.ศ. 2012)
มีผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินให้เลือกลงทุนหลำยประเทศทั้งตรำสำรทุน อำทิเช่น Stock, Corporate
Structured Products และกองทุนปิ ด เป็ นต้น ตรำสำรหนี้ ตรำสำรอนุพนั ธ์ ทั้งอนุพนั ธ์ที่อำ้ งอิงกับหุ น้
ดอกเบี้ย ดัชนี ตลำด และสิ นค้ำโภคภัณฑ์ และ Exchanged Traded Products ในหลำยรู ปแบบ

3

http://www.kia.gov
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ตารางที่ 5.4 ประเภทหลักทรัพย์ทมี่ ีการซื้อขายในตลาด EURONEXT
Equity
- Stock
- Corporate Structured Products
- Closed Ended Funds

Bond
- Bills
- Notes
- Bonds
- Debentures

Derivative
Exchange Traded Products
- Interest Rate Futures - Exchange Traded Funds
- Interest Rate Options - Exchange Traded Notes
- Commodities Futures - Exchanged Trade Vehicles
- Equity Index Futures - Funds
- Equity Index Options - Certificates
- Single Equity Futures - Warrants
- Single Equity Options - Structure Notes
- ETF Options
- EFN Options

ที่มำ : EURONEXT
ดังนั้น กำรออกไปลงทุนในตลำดทุนตลำดเงินต่ำงประเทศ นอกจำกเป็ นกำรเพิ่มจำนวนตลำด
ในเชิงกว้ำงที่สำมำรถลงทุนได้แล้ว ยังเพิม่ โอกำสในเชิงลึกจำกผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยที่สำมำรถลงทุน
ได้ตำมไปด้วย
5.1.4 การเพิม่ ช่ องทางการลงทุนในตลาดทีม่ ีขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่ องสู ง
กองทุนของภำครัฐหลำยกองทุนมีจำนวนเงินและสิ นทรัพย์ที่ขนำดใหญ่ และมีแนวโน้ม
ที่เติบโตต่อเนื่อง ทำให้ขนำดของกองทุนเมื่อเทียบกับขนำดของตลำดเงินตลำดทุนในประเทศมีสัดส่ วน
ที่สูง เช่น เงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมทุกประเภทรวมกันมีขนำดใหญ่ถึง 945,103 ล้ำนบำท
ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีขนำดประมำณร้อยละ 10 ของมูลค่ำตลำดหลักทรัพย์และมูลค่ำตลำด
ตรำสำรหนี้ของประเทศ ซึ่ งหำกนับรวมกับกองทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐอื่น ๆ เข้ำไปด้วยก็จะทำให้
สัดส่ วนโดยรวมของกองทุนภำครัฐต่อมูลค่ำตลำดสู งขึ้นตำมไปด้วย จึงจะเห็นได้วำ่ กองทุนขนำดใหญ่
ของภำครัฐเป็ นผูเ้ ล่นรำยใหญ่ในตลำดเงินตลำดทุนภำยในประเทศ ดังนั้น กำรปรับสัดส่ วนกำรลงทุน
และกำรขำยหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยูอ่ อกมำบำงครั้งสภำพคล่องของตลำดอำจจะไม่เอื้ออำนวยให้ทำได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งอำจจะทำให้เสี ยโอกำสกำรลงทุน หรื ออำจจะทำให้ส่งผลต่อตลำด
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แผนภาพที่ 5.3 มูลค่ าตลาดหลักทรัพย์ และตลาดตราสารหนีข้ องไทย (หน่ วย: พันล้านบาท)
14,000.0
11,831.5

12,000.0
10,000.0
8,334.7

8,407.7

8,000.0
6,636.1

6,000.0
4,789.9

4,521.9

5,105.1

5,873.1

5,078.7

4,000.0
Equities (SET mkt. cap)

3,568.7

2,000.0
1,279.2

1,607.3

1,986.2

Domestic Bond (at par)

0.0
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2012

ที่มำ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
แต่หำกเปรี ยบเทียบตลำดทุนของไทยเมื่อเทียบกับตลำดทุนในเอเซี ยด้วยกัน พบว่ำ มีสัดส่ วน
ร้อยละ 108 ซึ่ งถือว่ำอยูใ่ นอันดับ 5 ของภูมิภำคเอเชีย โดยตลำดทุนหลักของเอเชียที่มีมูลค่ำสู งสุ ด ได้แก่
ฮ่องกง ซึ่ งมีขนำดที่ใหญ่และมีสภำพคล่องสู งจะสำมำรถรองรับกำรลงทุนของกองทุนขนำดใหญ่ได้เป็ น
อย่ำงดี
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แผนภาพที่ 5.4 Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่ อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
ตลาดหลักทรัพย์อนื่ ๆ ในเอเชีย

Unit: Percentage
1,068

283

158

Hong Kong

Singapore

Taiwan

133

108

103

97

Malaysia

Thailand

Philippines

Korea

48

Indonesia

ที่มำ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.5 การลดความไม่ สมดุลของทรัพย์ สินและหนีส้ ิ นต่ างประเทศและลดแรงกดดันต่ อ
ค่ าเงินบาท
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ นอกจำกขยำยโอกำสเพิ่มผลตอบแทนกำรลงทุนและ
กระจำยควำมเสี่ ยงแล้ว ยังช่วยส่ งผลดีต่อภำพรวมเศรษฐกิจ ทั้งกำรลดควำมไม่สมดุลของทรัพย์สิน
และหนี้สินต่ำงประเทศ ลดแรงกดดันต่อค่ำเงินบำท รวมทั้งลดแรงกดดันต่อรำคำทรัพย์สินของไทย
สำหรับกำรประเมินผลกระทบจะมีกำรวิเครำะห์ในบทที่ 6
ดังรำยละเอียดใน 6.2.1 กำรที่เงินทุนไหลเข้ำในสัดส่ วนที่สูงส่ งผลให้เกิดควำมไม่สมดุล
ของหนี้สินต่ำงประเทศและสิ นทรัพย์ต่ำงประเทศของไทย ตลอดจนสร้ำงแรงกดดันต่อค่ำเงินบำท
เงินทุนที่ไหลเข้ำมำลงทุนในประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในส่ วนของเงินลงทุนโดยตรง
และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท้ งั ตรำสำรทุน และตรำสำรหนี้ สร้ำงให้เกิดแรงกดดันโดยตรงต่อค่ำ
เงินบำทให้แข็งค่ำขึ้นในช่วงหลำยปี ที่ผำ่ นมำ ซึ่ งกำรจะช่วยลดแรงกดดันต่ออัตรำแลกเปลี่ยน
จะต้องเพิ่มควำมต้องกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศให้เพิ่มขึ้น ส่ วนหนึ่งสำมำรถทำได้จำกกำร
ผ่อนคลำยกฎระเบียบสำหรับกำรออกไปลงทุนต่ำงประเทศทั้งกำรลงทุนโดยตรง และกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศให้กบั กลุ่มที่มีศกั ยภำพสำมำรถดำเนินกำรลงทุนได้ ซึ่ งที่ผำ่ นมำภำครัฐก็ได้
ดำเนินกำรแล้ว โดยเงินลงทุนไหลออกจำกต่ำงประเทศจะส่ งผลโดยตรงต่ออัตรำแลกเปลี่ยน เพรำะ
เงินทุนที่ไหลออก ทำให้ควำมต้องกำรถือเงินสกุลของประเทศลดลง ส่ งผลให้ค่ำเงินสกุลของประเทศมี
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ค่ำลดลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ยังจะช่วยให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงเงินทุนไหล
เข้ำไหลออก และสิ นทรัพย์และหนี้สินต่ำงประเทศของไทย ซึ่ งจะทำให้เสถียรภำพเศรษฐกิจภำยนอก
ของไทยเข้มแข็งขึ้น
5.1.6 การลดแรงกดดันต่ อราคาทรัพย์สินของไทย
ดังรำยละเอียดใน 6.2.2 เงินทุนที่ไหลเข้ำประเทศสร้ำงแรงกดดันต่อรำคำทรัพย์สินไทย
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุนในต่ำงประเทศช่วยลดแรงกดดันดังกล่ำว
โดยที่กองทุนขนำดใหญ่ภำครัฐมีเงินลงทุนสู ง หำกพิจำรณำเงินลงทุนของกองทุนภำครัฐ
ขนำดใหญ่ จะพบว่ำกองทุนต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะเป็ นนักลงทุนรำยใหญ่ในตลำดเงินตลำดทุนภำยในประเทศ
เนื่องจำกมีสัดส่ วนเงินลงทุนสู งเมื่อเทียบกับขนำดของตลำด จะเห็นได้จำกมูลค่ำของตลำดทุน และ
ตลำดตรำสำรหนี้ของไทย ณ สิ้ นปี 2012 อยูท่ ี่ 11,831.5 และ 8,582.0 พันล้ำนบำท ตำมลำดับ ขณะที่
เงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมมีมูลค่ำจำนวน 991,837 ล้ำนบำท ซึ่ งเทียบเท่ำกับร้อยละ 17.51
ของมูลค่ำตลำดทุน และร้อยละ 5.41 ของมูลค่ำตลำดตรำสำรหนี้ เงินลงทุนของ กบข. อยูท่ ี่ร้อยละ 9.68
ของมูลค่ำตลำดทุน และร้อยละ 72.68 ของมูลค่ำตลำดตรำสำรหนี้ และหำกรวมเงินลงทุนของทั้ง
กองทุนประกันสังคม กบข. และกองทุนคุม้ ครองเงินฝำกทั้ง 3 หน่วยงำนจะมีเงินลงทุนรวมกันมำกกว่ำ
1,510,298 ล้ำนบำท
ตารางที่ 5.5 มูลค่ าเงินลงทุนของหน่ วยงานต่ าง ๆ ณ สิ้นปี 2012
หน่ วยงาน
1. กองทุนประกันสังคม
2. กบข.
3.กองทุนคุม้ ครองเงินฝำก

มูลค่ าเงินลงทุน
(ล้านบาท)
991,837
421,044
97,417

การลงทุน (ร้ อยละ)

การลงทุน (ร้ อยละ)

17.51
9.68
54
(กำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีอำยุเกิน
12 เดือน)

5.41
72.68
43
(กำรลงทุนในเงินฝำก
ธปท. และตรำสำรหนี้
ภำครัฐ)

หมำยเหตุ
- กองทุนประกันสังคมและ กบข. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555
- กองทุนคุม้ ครองเงินฝำก. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
5-13

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

ที่มำ : กองทุนประกันสังคม กบข. และสถำบันคุม้ ครองเงินฝำก
ดังนั้น กำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของกองทุนดังกล่ำว รวมถึงกำรปรับสัดส่ วนกำรลงทุน
ของกองทุนภำครัฐจะทำได้ไม่สะดวกนัก เนื่องจำกขนำดของตลำดภำยในประเทศที่ลงทุนอำจจะมี
ขนำดเล็กและมีสภำพคล่องที่ไม่มำก เมื่อเปรี ยบเทียบกับควำมต้องกำรลงทุนของกองทุน ซึ่ งในบำงกรณี
กำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของกองทุน อำจจะส่ งผลต่อรำคำของหลักทรัพย์ในตลำดดังกล่ำวอย่ำงมี
นัยสำคัญได้ ซึ่ งเป็ นควำมเสี่ ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ที่จะต้องมีกำรบริ หำรจัดกำร
นอกจำกนี้ กำรปรับลดวงเงินคุม้ ครองเงินฝำกของสถำบันคุม้ ครองเงินฝำกอำจจะทำให้เกิด
กำรแย่งซื้ อหลักทรัพย์ภำยในประเทศมำกขึ้น
นับตั้งแต่วกิ ฤติกำรเงินในประเทศไทยปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมำ เพื่อลดผลกระทบต่อผูฝ้ ำกเงิน
และสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และรักษำเสถียรภำพให้เกิดแก่ระบบสถำบันกำรเงินของไทย กองทุนเพื่อกำร
ฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน เงินฝำกได้ให้ควำมคุม้ ครองแก่ผฝู ้ ำกเงินทุกรำยเต็มจำนวน ทำให้
กำรฝำกเงินในสถำบันกำรเงินปรำศจำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2551
ได้มีกำรประกำศพระรำชบัญญัติสถำบันคุม้ ครองเงินฝำก และโยกย้ำยภำระหน้ำที่ในกำรคุม้ ครอง
เงินฝำกจำกเดิมที่เป็ นของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูฯ มำอยูก่ บั สถำบันคุม้ ครองเงินฝำก โดยกำรคุม้ ครอง
ผูฝ้ ำกเงินตำมที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ฯ ทั้งนี้ กำรคุม้ ครองผูฝ้ ำกเงินตำมที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ฯ
เป็ นกำรคุม้ ครองผูฝ้ ำกแต่ละรำยในแต่ละสถำบันกำรเงินในจำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ส่ วนเงินฝำก
ที่เกิน 1 ล้ำนบำท ผูฝ้ ำกสำมำรถขอรับคืนได้จำกกองทรัพย์สินของสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้
ผูฝ้ ำกเงินและสถำบันกำรเงินได้มีเวลำในกำรปรับตัว กฎหมำยได้กำหนดบทเฉพำะกำลให้ทยอย
ลดจำนวนเงินคุม้ ครองเงินฝำกจำกคุม้ ครองเต็มจำนวนเป็ นไม่เกิน 100 ล้ำนบำท 50 ล้ำนบำท
และ 10 ล้ำนบำท ในปี ที่ 2 ปี ที่ 3 และปี ที่ 4 นับแต่กฎหมำยมีผลบังคับใช้ตำมลำดับ จนกระทัง่ เหลือ
วงเงินคุม้ ครองไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ในปี ที่ 5 (11 สิ งหำคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป) อย่ำงไรก็ดีวกิ ฤตกำรณ์
ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กำที่เกิดขึ้นในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลกระทบต่อภำวะ
เศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติ
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินคุม้ ครองเป็ นเต็มจำนวนจนถึงวันที่ 10 สิ งหำคม
พ.ศ. 2554 และเป็ นไม่เกิน 50 ล้ำนบำท ในช่วง 11 สิ งหำคม พ.ศ. 2554 ถึง 10 สิ งหำคม พ.ศ. 2555
เพื่อเป็ นกำรป้ องกันผลกระทบไว้ล่วงหน้ำโดยเสริ มสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั ผูฝ้ ำกเงิน และรักษำ
เสถียรภำพของระบบกำรเงินโดยเฉพำะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำยเงินตรำระหว่ำงประเทศ
ซึ่ งพระรำชกฤษฎีกำกำหนดจำนวนเงินฝำกที่ได้รับกำรคุม้ ครองเพิ่มขึ้นดังกล่ำวได้ลงประกำศใน
รำชกิจจำนุ เบกษำ เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2552
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อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ครม.มีมติให้ขยำยระยะเวลำคุม้ ครองเงินฝำก
จำนวน 50 ล้ำนบำท ออกไปจนถึงวันที่ 10 สิ งหำคม พ.ศ. 2558 และปรับวงเงินคุม้ ครองเป็ น 25
ล้ำนบำท ระหว่ำง 11 สิ งหำคม พ.ศ. 2558 - 10 สิ งหำคม พ.ศ. 2559 และ 1 ล้ำนบำท ตั้งแต่ 11 สิ งหำคม
พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป โดยพระรำชกฤษฎีกำกำหนดจำนวนเงินฝำกที่ได้รับกำรคุม้ ครองใหม่ ดังกล่ำวได้
ลงประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2555
ตารางที่ 5.6 การให้ ความคุ้มครองเงินฝาก
ระยะเวลาทีส่ ถาบันการเงินปิ ดกิจการ

จานวนเงิน

11 สิ งหำคม พ.ศ. 2555 - 10 สิ งหำคม พ.ศ. 2558
11 สิ งหำคม พ.ศ. 2558 - 10 สิ งหำคม พ.ศ. 2559
11 สิ งหำคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป

ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 25 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท

ที่มำ : สถำบันคุม้ ครองเงินฝำก
ในเดือนสิ งหำคม พ.ศ. 2554 นี้ จะเริ่ มมีกำรปรับลดวงเงินคุม้ ครองเงินฝำกลง ซึ่ งผลจำกกำร
ลดวงเงินคุม้ ครองจะทำให้ผฝู ้ ำกเงินเผชิ ญกับควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตอีกครั้งเหมือนก่อนปี พ.ศ. 2540
โดยเฉพำะกลุ่มผูม้ ีเงินฝำกขนำดใหญ่จะต้องมีกำรปรับตัวเพื่อรองรับกับกำรลดวงเงินคุม้ ครองในครั้งนี้
โดยเฉพำะภำครัฐ (รัฐบำลและองค์กำรของรัฐ) ซึ่ งมีเงินฝำกประเภทฝำกประจำกว่ำ 1.7 แสนล้ำนบำท
หรื อหำกรวมทุกประเภทจะมีเงินฝำกมำกกว่ำ 5 แสนล้ำนบำท ซึ่งหำกมีกำรนำวิธีกำรบริ หำรจัดกำร
ทำงกำรเงินที่มีประสิ ทธิ ภำพมำใช้เพื่อลดหรื อปิ ดควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรนำเงินสด
ส่ วนเกินกว่ำควำมจำเป็ นในกำรบริ หำรสภำพคล่องโดยปกติ กระจำยออกไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
เช่น ลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงินฝำกโดยมีควำมเสี่ ยงเท่ำกับกำรฝำกเงิน
หรื อไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเท่ำกับเงินฝำก แต่มีควำมเสี่ ยงที่ลดลง เช่น พันธบัตรรัฐบำล เป็ นต้น
ก็จะทำให้ควำมต้องกำรพันธบัตรรัฐบำลสู งขึ้น และอำจจะไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรลงทุนได้
ตารางที่ 5.7 สั ดส่ วนเงินฝากของผู้ฝากประเภทต่ าง ๆ

1. รัฐบำล
2. รัฐวิสำหกิจและองค์กำรของรัฐ

เม.ย. 2556 p
รวมเงินรับฝาก
668,711
128,046
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จ่ ายคืนเมื่อทวงถาม ออมทรัพย์
80,350
394,148
7,957
82,209

ประจา
194,213
37,880
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3. กองทุนต่ำง ๆ
4. ธุรกิจ
5. บุคคลธรรมดำ
6. สถำบันกำรเงินในประเทศ
7. สถำบันที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำกำไร
8. สถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศ
9. บุคคลผูม้ ีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ
รวม

303,447
1,984,044
5,827,686

7,957
210,872
69,109

78,780 216,710
956,342 816,830
2,710,694 3,047,882

306,205
27,854
262,308
9,727,619

3,290
16,698
12,070
436,570

82,398 220,518
3,483
7,673
124,922 125,316
4,547,874 4,743,174

ที่มำ : ธปท. http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=158&language=th

5.2 ความเสี่ ยงของการลงทุนในต่ างประเทศของกองทุนของรัฐ
5.2.1 การลงทุนต่ างประเทศมีความผันผวนและความเสี่ ยงต่ อเนื่อง
ผลของกระแสเงินลงทุนโลกที่เคลื่อนย้ำยอย่ำงรวดเร็ ว กำรเชื่อมโยงกันของระบบ
เศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทุนระหว่ำงประเทศ โลกำภิวตั น์ดำ้ นเงินทุน ซึ่ งส่ วนหนึ่งเป็ นผลจำก
บรรยำกำศที่ส่งเสริ มกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนทั้งข้อตกลงและควำมร่ วมมือทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระดับ
ทวิภำคีและพหุ ภำคี ตลอดจนกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคต่ำง ๆ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ธุ รกรรมใหม่ ๆ ทำงกำรเงิน กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและกำรค้ำโลกอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้
ควำมผันผวนในตลำดเงินตลำดทุนโลกเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็ ว และมีควำมผันผวนเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะเห็น
ได้จำกกำรเกิดเหตุกำรณ์วกิ ฤต Subprime ในช่วงปี 2008 ทำให้ดชั นีตลำดหลักทรัพย์ทวั่ โลกปรับตัว
ลดลงอย่ำงรุ นแรง และดัชนี Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index หรื อที่รู้จกั กัน
ในนำมของ VIX ซึ่ งเป็ นเครื่ องชี้วดั ควำมผันผวนของดัชนี S&P500 ได้ทะยำนขึ้นสู งเป็ นประวัติกำรณ์
ในปี 2008 และในช่วงสิ งหำคม 2011 กำรปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศสหรัฐฯ จำก AAA
ลงมำอยูท่ ี่ AA+ โดย S&P ประกอบกับปั ญหำเกี่ยวกับภำคกำรคลังในกลุ่มยูโรโซนทำให้ควำมผันผวน
และควำมเสี่ ยงในตลำดกำรเงินโลกพุง่ ขึ้นอีกครั้ง ซึ่ งหำกมีกำรลงทุนระหว่ำงประเทศจะต้องเผชิญกับ
ควำมเสี่ ยงและควำมผันผวนในตลำดกำรเงินโลกที่เพิ่มสู งขึ้นตำมไปด้วย
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แผนภาพที่ 5.5 ดัชนี S&P 500 และดัชนี VIX

ที่มำ: Bloomberg และ KBANK
5.2.2 วิกฤติการเงินในต่ างประเทศเกิดบ่ อยครั้ง
โอกำสในกำรเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกพบว่ำยังคงมีอยูต่ ่อเนื่ อง และกำรที่ประเทศต่ำง ๆ
ในโลกมีกำรเชื่ อมโยงกันมำกขึ้นผ่ำนตลำดกำรเงิน ทำให้ปัจจัยทำงเศรษฐกิจทั้งทำงลบและบวกส่ งถึง
กันอย่ำงรวดเร็ วและในระดับที่รุนแรงขึ้น เช่น กำรเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งประเทศใดก็จะ
ส่ งผลไปถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำค หรื อกำรเกิดปั ญหำค่ำเงินรู เบิลและตรำสำรหนี้ในรัสเซี ยที่ส่งผล
กระทบไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่ห่ำงไกลจำกรัสเซี ย ทั้งฮ่องกง บรำซิ ลและแม็กซิโก ตลอดจนตลำดทุน
ของประเทศกำลังพัฒนำอื่น ๆ
ปัญหำเศรษฐกิจล่ำสุ ดที่อำจกลำยเป็ นวิกฤตเศรษฐกิจของโลกหลังจำกเกิดวิกฤติซบั ไพรม์
คือ วิกฤติหนี้สำธำรณะของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว เช่น กรี ซ ไอร์ แลนด์ อิตำลี และโปรตุเกส เป็ นต้น
ซึ่ งส่ งให้ตลำดเงินตลำดทุนทัว่ โลกสั่นไหว ซึ่ งส่ วนหนึ่งสะท้อนผ่ำนค่ำ Premium ของ Credit Default
Swaps ซึ่ งปรับสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องในกลุ่มประเทศที่มีปัญหำ ขณะเดียวกันก็กดดันให้ประเทศอื่น ๆ
ที่อยูใ่ นกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกัน เช่น เยอรมัน แม้วำ่ จะไม่เผชิญกับปั ญหำดังกล่ำวให้ได้รับผลกระทบตำม
ไปด้วย ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตัวเลขจำนวนกำรเกิดวิกฤตกำรเงินที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจำก IMF Database
(2008) กำรเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นในโลก 334 ครั้งในระหว่ำงปี ค.ศ. 1970 – 2007 หรื อเฉลี่ยปี ละ
8.7 ครั้ง ซึ่ งสู งกว่ำประเทศไทยมำก เนื่องจำกในช่วงเวลำดังกล่ำว เศรษฐกิจไทย เคยเกิดวิกฤตจำนวน
เพียง 3 ครั้ง สำหรับ Banking Crisis ในปี ค.ศ. 1983 และค.ศ. 1997 และ Currency Crisis ในปี
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ค.ศ.19984 ดังนั้น ในกำรลงทุนต่ำงประเทศอำจจะต้องเผชิ ญกำรวิกฤติกำรเงินที่มีโอกำสเกิดไม่นอ้ ยกว่ำ
ในประเทศ
5.2.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ในตลำดปริ วรรตเงินตรำ ซึ่งเป็ นตลำดซื้ อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศสกุลต่ำง ๆ เช่น ตลำดปริ วรรตเงินตรำสกุลเหรี ยญสหรัฐ ก็คือตลำดที่ทำกำรซื้ อขำยเงิน
เหรี ยญสหรัฐ โดยขณะหนึ่งขณะใด จะมีผตู ้ อ้ งกำรซื้ อเหรี ยญสหรัฐและผูท้ ี่ตอ้ งขำยเงินเหรี ยญสหรัฐ
โดยผูท้ ี่ตอ้ งกำรซื้ อเหรี ยญสหรัฐ คือ พ่อค้ำผูน้ ำเข้ำสิ นค้ำต่ำงประเทศ หรื อผูท้ ี่ไปลงทุนในต่ำงประเทศ
เป็ นต้น สำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรขำยเหรี ยญสหรัฐ ได้แก่ ผูส้ ่ งออก หรื อผูท้ ี่จะเข้ำมำลงทุนในประเทศ
เป็ นต้น รำคำซื้ อขำยเหรี ยญสหรัฐที่กำหนด เรี ยกว่ำ “อัตรำแลกเปลี่ยน” (Exchange Rate) โดยแสดง
จำนวนเงินบำทที่ตอ้ งใช้ในกำรแลกเงินจำนวน 1 เหรี ยญสหรัฐ เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนของเงินบำท
ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐเท่ำกับ 25.75 บำท5 รำคำซื้ อขำยหรื ออัตรำแลกเปลี่ยนปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้
กล่ำวคือ ถ้ำตลำดเสรี จะขึ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทำนของเงินตรำสกุลนั้น ๆ เช่น กรณี ที่อตั รำ
แลกเปลี่ยนเพิ่มเป็ น 40.00 บำท แสดงว่ำ ค่ำเงินบำทเสื่ อมค่ำลง (Depreciation) เมื่อเทียบกับค่ำเงิน
เหรี ยญสหรัฐหรื อกล่ำวอีกนัยคือ ค่ำเงินเหรี ยญสหรัฐแข็งตัวหรื อเพิม่ ค่ำขึ้น (Appreciation) เมื่อเทียบ
กับเงินบำท กำรเสื่ อมค่ำหรื อเพิ่มค่ำดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมอุปสงค์และอุปทำน ของเหรี ยญสหรัฐ
ถ้ำอุปสงค์มำกกว่ำอุปทำน ค่ำเงินบำทจะเสื่ อมค่ำ (ค่ำเหรี ยญสหรัฐเพิ่มค่ำ) แต่ถำ้ อุปสงค์นอ้ ยกว่ำ
อุปทำน ค่ำเงินบำทก็จะเพิ่มค่ำ (ค่ำเหรี ยญสหรัฐลดค่ำลง) ในกรณี ตลำดไม่เสรี คือรัฐบำลมีอำนำจ
ในกำรกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนและต้องกำรเปลี่ยนแปลง เช่น เดิมกำหนดไว้ที่ 25.75 แล้วประกำศ
อัตรำใหม่เป็ น 26.00 บำท กรณี น้ ีเรี ยกว่ำเป็ นกำรลดค่ำเงินบำท (Devalue) ในทำงกลับกันถ้ำประกำศ
อัตรำใหม่เป็ น 25.25 บำท กรณี น้ ีเรี ยกว่ำ เพิ่มค่ำเงินบำท (Revalue) กำรปรับเปลี่ยนอัตรำแลกเปลี่ยน
ในตลำดประเภทนี้ จะขึ้นอยูก่ บั นโยบำยของรัฐบำลและภำพรวมของเศรษฐกิจมหภำค โดยทัว่ ไประบบ
อัตรำแลกเปลี่ยน แบ่งได้เป็ นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ ระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixed
Exchange-Rate System) และระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Flexible Exchange-Rate System)
4
5

Luc Laeven and Fabian Valencia, “Systemic Banking Crises : A New Database”, IMF Working Paper, 2008
อัตรำแลกเปลี่ยนที่จะกล่ำวถึงในที่น้ ีจะใช้ระบบ Indirect Quotation คือ ระบุจำนวนเงินสกุลท้องถิ่นที่ใช้แลกเงินตรำ
สกุลต่ำงประเทศจำนวน 1 หน่วย เป็ นระบบที่ใช้ทวั่ ไปสำหรับประเทศต่ำง ๆ ที่เทียบจำนวนเงินสกุลของตนเอง
เทียบกับ 1 เหรี ยญสหรัฐ สำหรับกำรกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนแบบ Direct Quotation เป็ นกำรกำหนดอัตรำ
แลกเปลี่ยนโดยระบุจำนวนเงินสกุลต่ำงประเทศเพื่อแลกกับเงินสกุลท้องถิ่น 1 หน่วย เป็ นวิธีกำรกำหนดที่ใช้ใน
ประเทศอังกฤษและประเทศในเครื อจักรภพบำงประเทศ เช่น กำหนด 1.657 เหรี ยญสหรัฐต่อ 1 ปอนด์สเตอริ งค์
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ทั้งนี้ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) จำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จะส่ งผลให้กำรลงทุนในต่ำงประเทศขำดทุนหรื อกำไรจำกกำร
ลงทุนได้ ตัวอย่ำง เช่น นำย A นำเงิน 1 เหรี ยญสหรัฐ เข้ำมำลงทุนในตลำดทุนของประเทศไทย
ซึ่งมีอตั รำแลกเปลี่ยน US$ 1 = 25 บำท นำย A ลงทุนด้วยเงิน 25 บำท เป็ นระยะเวลำ 5 ปี ได้กำไรทุกปี
ในอัตรำร้อยละ 10 ต่อปี ดังนั้น นำย A มีเงินลงทุนพร้อมดอกเบี้ยทบต้น มีมูลค่ำสะสมรวมเท่ำกับ
40.27 บำท และต่อมำ นำย A ต้องกำรที่จะถอนเงินที่ลงทุนไว้และส่ งกลับไปยังประเทศของตน
นำย A ต้องนำเงินลงทุนรวมทั้งผลกำไรที่เกิดขึ้น (40.27 บำท) ไปแลกกลับเป็ นเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐ
โดยในวันที่ทำกำรแลกเปลี่ยนอัตรำแลกเปลี่ยน อัตรำแลกเปลี่ยนอยูท่ ี่ US$ 1 = 42 บำท ซึ่ งค่ำเงิน
เหรี ยญสหรัฐอ่อนค่ำลงเทียบกับค่ำเงินบำท ทำให้นำย A แลกเงินบำทไปเป็ นเหรี ยญสหรัฐได้นอ้ ยกว่ำ
ที่นำมำลงทุนในครั้งแรกซึ่ งทำให้ผลกำไรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงที่ลงทุน 5 ปี ไม่คุม้ กับกำรขำดทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน อย่ำงไรก็ตำม ในทำงกลับกัน หำกค่ำเงินในหลักทรัพย์ที่ลงทุน
กลับเปลี่ยนแปลงจำกที่อ่อนค่ำเป็ นแข็งค่ำขึ้น ก็จะให้ผลในทำงตรงข้ำม คือ ได้กำไรจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนในกรณี กำรออกไปลงทุนในต่ำงประเทศนั้น ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนจะเป็ นควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งเผชิญเพิม่ ขึ้นจำกกำรลงทุนภำยในประเทศที่ไม่มีควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
โดยเฉพำะ กำรลงทุนในตรำสำรหนี้ซ่ ึ งอัตรำผลตอบแทนจำกดอกเบี้ยอำจจะไม่คุม้ ค่ำกับกำรขำดทุน
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้
ในกำรลงทุนต่ำงประเทศบทเรี ยนที่ได้เคยเกิดขึ้นให้เรี ยนรู ้เป็ นกรณี ศึกษำ ได้แก่ บทเรี ยน
จำกออสซี่ -กีวบี อนด์6 โดยในช่วงต้นปี 2008 ได้เกิดปรำกฏกำรณ์ฟีเวอร์ ข้ ึนในธุ รกิจกองทุนรวมของไทย
เมื่อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน (บลจ.) ต่ำงพำเหรดติดปี กพำนักลงทุนไทยไปลงทุนในตรำสำรหนี้
ต่ำงประเทศผ่ำนกองทุนรวม ตรำสำรหนี้ ไม่วำ่ จะเป็ น “กิมจิบอนด์” ที่ไปลงทุนในตรำสำรหนี้ของ
ประเทศเกำหลีใต้ ซึ่งถือเป็ นสัดส่ วนเงินลงทุนที่มำกที่สุดประมำณร้อยละ 90 ในช่วงเวลำดังกล่ำว
และส่ วนที่เหลือก็จะเป็ น “ออสซี่บอนด์” ที่ลงทุนในตรำสำรหนี้ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้ง “กีวี
บอนด์” ที่ไปลงทุนในตรำสำรหนี้ประเทศนิวซี แลนด์ ซึ่ งถือเป็ น 3 ประเทศหลักที่เป็ นเป้ ำหมำยของ
เงินลงทุนทัว่ โลกจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ทรงตัว อยูใ่ นระดับสู งในขณะนั้น ซึ่งจุดขำยที่สำคัญในกำรลงทุน
ต่ำงประเทศดังกล่ำว คือ ผลตอบแทนที่สูงกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศไทยเอง โดยเฉพำะ
กำรไปลงทุนใน “ออสซี่บอนด์” และ “กีวบี อนด์” ที่มีอตั รำผลตอบแทนคำดหวังจำกกำรลงทุนในส่ วน
ของอัตรำดอกเบี้ยที่ได้รับหัก ค่ำใช้จ่ำยแล้วประมำณร้อยละ 5-6 แต่ไม่มีกำรปิ ดควำมเสี่ ยงในเรื่ องของ
อัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เอำไว้ จึงเป็ นผลตอบแทนที่ยงั ไม่ได้รวมเอำกำไร/ขำดทุน
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเอำไว้ ซึ่ งจะแตกต่ำงจำกกองทุนพันธบัตรเกำหลีใต้ ส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวมได้ออกขำยและมีกำรปิ ดควำมเสี่ ยงในเรื่ องอัตรำแลกเปลี่ยนเอำไว้ท้ งั หมด
6

ที่มำ http://bangkokbizweek.com/2009/01/04/Finance.php
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หำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เป็ นไปตำมปกติที่ผจู ้ ดั กำรกองทุนคำดไว้ ก็คงจะไม่เกิดปั ญหำขำดทุน
ขึ้น แต่เมื่อสถำนกำรณ์วกิ ฤติกำรเงินในตลำดทุนของโลกขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป มีควำมต้องกำร
เม็ดเงินลงทุนกลับสหรัฐ เพื่อไปแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะประเทศเกำหลีใต้ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็ น 3 ประเทศที่มีเม็ดเงินลงทุนไหลออกไปมำกกว่ำประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน
จนส่ งผลให้อตั รำแลกเปลี่ยนของทั้ง 3 ประเทศ อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอย่ำง
รวดเร็ ว และรุ นแรง โดยค่ำเงินออสเตรเลียอ่อนค่ำลงตั้งแต่ สิ้ นปี ค.ศ. 2007-4 ธ.ค. 2008 ร้อยละ 26.68
ค่ำเงินนิวซี แลนด์อ่อนค่ำลงร้อยละ 30.63 และค่ำเงินเกำหลีใต้อ่อนค่ำลงร้อยละ 36.71
กองทุนตรำสำรหนี้ที่ไปลงทุนในเกำหลีใต้ ส่ วนใหญ่จะมีกำรปิ ดควำมเสี่ ยงในเรื่ องของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเอำไว้ จึงไม่ได้รับผลกระทบจำกค่ำเงินวอนที่อ่อนค่ำลงสักเท่ำไรนัก ส่ วนผลกระทบ
ที่เห็นได้ชดั เจนกลับปรำกฏ อยูท่ ี่กองทุนตรำสำรหนี้ที่ไปลงทุนในพันธบัตรออสเตรเลียและพันธบัตร
นิวซีแลนด์ ซึ่งมีกำรเปิ ดควำมเสี่ ยงในเรื่ องของอัตรำแลกเปลี่ยนเอำไว้ โดยผลตอบแทนของกองทุนที่ไป
ลงทุนในตรำสำรหนี้ของทั้ง 2 ประเทศ (ณ สิ้ นเดือน พ.ย. ค.ศ. 2008) ย้อนหลัง 3 เดือน มีผลตอบแทน
ติดลบตั้งแต่ร้อยละ 15.56-21.30 ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 18.67-24.52 ทั้งนี้
กองทุนเหล่ำนี้ จะเริ่ มทยอยครบกำหนดอำยุ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. ค.ศ. 2009 แล้วแต่กองทุนที่จะ
ต้องลุน้ ให้ค่ำเงินออสเตรเลียและนิวซี แลนด์กลับมำแข็งค่ำขึ้นให้ได้มำกที่สุด ในช่วงเวลำที่เหลืออยู่
ของกองทุนนี้ เรื่ องนี้ จึงเป็ นบทเรี ยนหนึ่งที่นกั ลงทุนไทยน่ำจะได้ ประจักษ์ คือผลกระทบจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตรำสำรหนี้
แผนภาพที่ 5.6 การเคลือ่ นไหวของค่ าเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐ
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ที่มำ : ธปท.
ในกรณี ที่ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นก็จะส่ งผลให้มูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ลงทุนในต่ำงประเทศมูลค่ำ
ลดลงเมื่อเทียบกับเงินบำท โดยหำกพิจำรณำค่ำเงินบำทเมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐในช่วง ม.ค. 2012ธ.ค. 2012 พบว่ำค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึ้นกว่ำร้อยละ 3.0 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งหำกไม่มีกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงไว้ และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในช่วงเวลำ 1 ปี ต่ำกว่ำร้อยละ 3.0 ก็จะไม่สำมำรถ
ชดเชยกำรผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนไว้ได้
หำกพิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในสกุลเงินต่ำง ๆ พบว่ำ
ในช่วงที่ผำ่ นมำค่ำเงินหลำยๆสกุล มีควำมผันผวนมำก สะท้อนได้จำกค่ำ Standard Deviation ในช่วงปี
ค.ศ. 2008 – 2012 เช่น เงินสกุลอินโดนีเซีย ค่ำเงินเยนของ หรื อค่ำเงินยูโร ซึ่ งค่ำเงินที่ผนั ผวนส่ วนหนึ่ง
เป็ นผลจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ กำรส่ งออกและนำเข้ำ และอีกองค์ประกอบมำจำกกำร
เคลื่อนย้ำยของเงินทุน ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักที่กดดันให้ค่ำเงินประเทศต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงไป
แผนภาพที่ 5.7 อัตราแลกเปลี่ยนในรู ปสกุลบาทในช่ วงปี ค.ศ. 2008 – 2012
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ที่มำ : ธปท. และคณะวิจยั
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แผนภาพที่ 5.8 Standard Deviation ของอัตราแลกเปลี่ยนในรู ปสกุลบาทในช่ วงปี ค.ศ. 2008-2012
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ที่มำ : นักวิจยั
อย่ำงไรก็ตำม แม้วำ่ อัตรำแลกเปลี่ยนจะเพิ่มควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนสู งขึ้น แต่ในปั จจุบนั
นักลงทุนสำมำรถบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกค่ำเงินได้ ผ่ำนเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ที่มีขำยอยูใ่ น
ปั จจุบนั เช่น กำรซื้ อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำผ่ำนสัญญำ Forward หรื อ FX Swap7 ได้ ซึ่ งจะช่วยให้
นักลงทุนทรำบถึงอัตรำแลกเปลี่ยนที่จะซื้ อขำยแน่นอนในอนำคตได้ ซึ่ งจะช่วยลดควำมเสี่ ยงกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศได้ เช่น กองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรเกำหลีใต้ ซึ่ งได้ป้องกันควำมเสี่ ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนทำให้นกั ลงทุนสำมำรถทรำบจำนวนผลตอบแทนแน่นอนที่จะได้รับ
ซึ่ งหำกมีผลตอบแทนสู งกว่ำกำรลงทุนภำยในประเทศ ก็จะทำให้นกั ลงทุนต่ำง ๆ ออกไปลงทุนใน
กองทุนดังกล่ำวจำนวนมำก อย่ำงที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009
5.2.4 ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินมีความซับซ้ อน
ในช่วงทศวรรษที่ผำ่ นมำตลำดกำรเงินมีกำรพัฒนำและมีควำมซับซ้อนเพิ่มมำกขึ้น ดังจะ
เห็นได้วำ่ มีสินค้ำทำงกำรเงิน หรื อรู ปแบบกำรลงทุนใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น กลุ่มสิ นค้ำอนุ พนั ธ์ ผลิตภัณฑ์
กำรลงทุนค่อนข้ำงซับซ้อน และมีนโยบำยที่อำจจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลบำงส่ วน ซึ่งเป็ นผลจำกเทคโนโลยีที่
ดีข้ ึน ทำให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงิน และผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินใหม่เพื่อรองรับกับควำม
7

วิธีป้องกันควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ ดูใน Appendix F
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ต้องกำรของนักลงทุน เช่น ควำมต้องกำรเก็งกำไร ควำมต้องกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง ดังที่กล่ำวไว้ในข้อ
4.2.3 รวมถึงควำมต้องกำรผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเฉพำะในบริ เวณที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับ หรื อ
ควบคุมอย่ำงเข้มงวด ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชดั เจน คือ วิกฤตกำรเงินในประเทศสหรัฐในปี ค.ศ. 2008
ที่ได้ลุกลำมกลำยเป็ นวิกฤตกำรเงินของโลก ได้ช้ ีให้เห็นแล้วว่ำควำมล้ ำหน้ำในกำรพัฒนำตลำดเงิน
และ ตลำดทุนที่ทำให้มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ หนึ่งในนวัตกรรม
ทำงกำรเงิน คือ Securitization ซึ่งชื่อเรี ยกอำจจะแตกต่ำงกันตำมประเภทหลักทรัพย์ที่นำมำใช้ทำ
Securitization เช่น Asset Backed Securitization (ABS)8 ซึ่งใช้รำยได้ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตมำเป็ น
Underlying Asset หรื อ Mortgage Backed Securitization (MBS)9 ซึ่งใช้กำรจำนองมำเป็ น Underlying
Asset
แผนภาพที่ 5.9 การจัดกลุ่ม Securitization

ที่มำ : เอกสำรกำรอบรมของ THAIBMA

8
9

ดูควำมหมำยและรำยละเอียดในภำคผนวก
ดูควำมหมำยและรำยละเอียดในภำคผนวก
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และต่อมำมีกำรพัฒนำ Securitization ให้มีควำมซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับ เช่น CDO-Squared ซึ่ง
เป็ นกำรสร้ำง CDO ที่ลงทุนใน CDO อีกชั้นหนึ่ง ซึ่ งยิง่ ทำให้กำรประเมินควำมเสี่ ยงของหลักทรัพย์ที่
ลงทุนมีควำมยุง่ ยำกและเข้ำใจได้ยำกขึ้น ซึ่ งหำกผูล้ งทุนไม่เข้ำใจและประเมินควำมเสี่ ยงในหลักทรัพย์ที่
ลงทุนไม่เพียงพอแล้ว ผูล้ งทุนอำจจะได้รับควำมเสี ยหำยอย่ำงที่เคยเกิดขึ้นวิกฤติกำรเงินในปี ค.ศ. 2008
ได้
5.2.5 ระเบียบเกีย่ วกับการลงทุนต่ างประเทศมีความซับซ้ อน และแตกต่ าง
ลักษณะกำรลงทุนของแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงและซับซ้อน เนื่องจำกมีระเบียบ
กฎหมำยที่แตกต่ำงกัน จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่นกั ลงทุนต้องมีควำมรอบคอบและศึกษำเป็ นอย่ำงดีก่อนที่จะ
เข้ำไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่ งอำจจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกฎระเบียบได้ โดยเฉพำะช่วง
ที่ผำ่ นกำรเงินทุนเคลื่อนย้ำยได้ไหลเข้ำไปลงทุนในประเทศที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ เป็ น
จำนวนมำก ทำให้ในบำงประเทศได้มีกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยเงินของเงินทุน
เหล่ำนั้น เพื่อป้ องกันกำรเคลื่อนย้ำยของเงินทุนที่อำจจะส่ งผลต่ออัตรำแลกเปลี่ยน และเสถียรภำพทำง
เศรษฐกิจ เช่น มำตรกำรควบคุมเงินทุนไหลเข้ำไหลออก มำตรกำรทำงภำษี กำรห้ำมทำธุรกรรมกำร
ลงทุนบำงประเภทของนักลงทุนต่ำงชำติ เป็ นต้น
อีกมิติหนึ่งที่กองทุนภำครัฐจะต้องพิจำรณำในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ คือ ประเด็น
เกี่ยวกับภำษี เนื่องจำกโดยปกติกำรลงทุนของกองทุนภำครัฐภำยในประเทศจะได้รับยกเว้นภำษีต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน แต่กำรลงทุนในบำงประเทศ อำจจะถูกจัดเก็บภำษี ซึ่ งนักลงทุนอำจจะต้อง
พิจำรณำว่ำผลตอบแทนหลังหักภำษีแล้ว อำจจะมีผลตอบแทนไม่คุม้ ค่ำหรื อไม่
ตารางที่ 5.8 อัตราภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ ายจากเงินปันผลในประเทศต่ าง ๆ
Country

Withholding Tax Rate on Dividend

Argentina

35.00%

Australia

30.00%

Austria

25.00%

Belgium

25.00%

Brazil

0.00%

Bulgaria

15.00%

Canada

25.00%
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Country

Withholding Tax Rate on Dividend

Chile

35.00%

China

10.00%

Colombia

0.00%

Croatia

0.00%

Cyprus

0.00%

Czech Republic

15.00%

Denmark

28.00%

Egypt

0.00%

Estonia

0.00%

Finland

28.00%

France

25.00%

Germany

26.38%

Greece

21.00%

Hong Kong

0.00%

Hungary

10.00%

Iceland

15.00%

India

0.00%

Indonesia

20.00%

Ireland

20.00%

Israel

25.00%

Italy

27.00%

Japan

10.00%

Latvia

10.00%

Liechtenstein

4.00%

Lithuania

15.00%

Luxembourg

15.00%
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Country

Withholding Tax Rate on Dividend

Macedonia (FYROM)

10.00%

Malaysia

0.00%

Malta

35.00%

Mexico

0.00%

Netherlands

15.00%

New Zealand

30.00%

Norway

25.00%

Peru

4.10%

Philippines

30.00%

Poland

19.00%

Portugal

21.50%

Romania

16.00%

Russia

15.00%

Serbia

20.00%

Singapore

0.00%

Slovak Republic

0.00%

Slovenia

20.00%

South Africa

0.00%

South Korea

0.00%

Spain

19.00%

Sweden

30.00%

Switzerland

35.00%

Taiwan

30.00%

Thailand

10.00%

Turkey

15.00%

Ukraine

15.00%
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Country

Withholding Tax Rate on Dividend

United Kingdom

0.00%

USA

30.00%

Vietnam

0.00%

ที่มำ : STOXX

5.3 จุดแข็งของการลงทุนในต่ างประเทศของกองทุนของรัฐ
5.3.1 เงินลงทุนสู ง
ดังได้กล่ำวในบทที่ 3 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน
และทุนหมุนเวียนของรัฐ มีเงินฝำกธนำคำรในระดับสู ง ประเมินว่ำ มีมูลค่ำมำกกว่ำ 1.0 ล้ำนล้ำนบำท
ในปี พ.ศ. 2555 โดยที่กำรจัดตั้งกองทุนขนำดใหญ่ของรัฐมีเงินลงทุนสู ง อำทิ 1 แสนล้ำนบำท
หรื อร้อยละ 10 ของเงินฝำก เม็ดเงินลงทุนที่สูงย่อมเพิม่ อำนำจต่อรองต่ำง ๆ รวมทั้งต้นทุนในกำรบริ หำร
เงิน
5.3.2 ประสบการณ์ การลงทุนของบางกองทุน
กองทุนของรัฐที่มีประสบกำรณ์ในกำรลงทุนในต่ำงประเทศมำก คือ กบข. ทั้งนี้
ในตลำดกำรเงินโลก Pension Fund หรื อกองทุนเพื่อกำรชรำภำพ มีบทบำทสำคัญที่สุดในกำรลงทุน
ในตลำดกำรเงินโลก (World Pension Funds มีขนำด 29 ล้ำนล้ำนเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 36
ของขนำดรวมของกองทุนทุกประเภทของทั้งโลก) มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศสู งมำก เนื่องจำกต้องกำร
ผลตอบแทนที่สูงสำหรับรองรับกำรชรำภำพ ในขณะเดียวกัน หำกลงทุนในประเทศตนเท่ำนั้น
ย่อมเสี่ ยงต่อวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศตน รวมทั้งกำรที่มีขนำดเงินลงทุนสู ง จึงต้องทำกำรลงทุน
ในตลำดที่มีสภำพคล่องสู งและกระจำยควำมเสี่ ยงกำรลงทุน
กบข. มีประสบกำรณ์ลงทุนในต่ำงประเทศ 9 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มีเป้ ำหมำย
หำผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงินเฟ้ อ ในขณะเดียวกันจำเป็ นต้องป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกวัฏจักรเศรษฐกิจ
ของภำยในประเทศจึงมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศส่ วนหนึ่ง มีกำรลงทุนทั้งตรำสำรหนี้ และ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ มีประสบกำรณ์ในกำรจ้ำงผูจ้ ดั กำรกองทุนในกำรลงทุนในต่ำงประเทศมำก
เป็ นต้น
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5.4 ข้ อจากัดของการลงทุนในต่ างประเทศของกองทุนของรัฐ
5.4.1 ไม่ มีนโยบายภาพรวมการลงทุนในต่ างประเทศ
ในช่วงที่ผำ่ นมำกำรสนับสนุนให้ออกไปลงทุนต่ำงประเทศจะเน้นสนับสนุนภำคเอกชน
ที่มีศกั ยภำพให้ออกไปลงทุนต่ำงประเทศผ่ำนกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบให้สะดวกยิง่ ขึ้นสำหรับ
กำรออกไปลงทุนต่ำงประเทศ ขณะที่กำรลงทุนในภำครัฐบำลส่ วนใหญ่น้ นั มักจะเน้นกำรลงทุนที่มี
ควำมเสี่ ยงต่ำ ดังนั้น จึงจำกัดกำรลงทุนในสิ นค้ำที่มีควำมซ้ ำซ้อนและควำมเสี่ ยงไม่มำกนัก โดยเฉพำะ
กำรประเมินว่ำกำรลงทุนในต่ำงประเทศนั้นค่อนข้ำงมีควำมเสี่ ยงที่สูงกว่ำกำรลงทุนในประเทศ
โดยเฉพำะกฎระเบียบโดยส่ วนใหญ่ยงั ไม่เปิ ดช่องให้ลงทุน แม้วำ่ จะเป็ นกำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล
ต่ำงประเทศมีกำรปิ ดควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนและกำหนดผลตอบแทนที่จะได้รับไว้อย่ำงชัดเจน
ดังนั้น จึงเห็นได้วำ่ ในส่ วนของกำรลงทุนหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ภำครัฐยังไม่ได้เปิ ดช่องหรื อให้
กำรส่ งเสริ มให้ทำกำรลงทุนประเภทนี้มำกนัก กำรลงทุนในต่ำงประเทศส่ วนใหญ่จึงมักอยูภ่ ำยใต้
กำรบริ หำรจัดกำรของภำคเอกชน และสำหรับกำรลงทุนของภำครัฐยังจำกัดอยูเ่ พียงบำงองค์กร
ด้ำนกำรลงทุนซึ่ งมีขนำดใหญ่ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร และกองทุนประกันสังคม
เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำกองทุนภำครัฐประเภทเดียวกันในต่ำงประเทศก็จะพบว่ำ สัดส่ วน
ของกำรลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุนภำครัฐของไทยมีสัดส่ วนน้อยกว่ำที่ของต่ำงประเทศ
สำหรับกำรกำกับดูแลกำรลงทุนของกองทุนภำครัฐจะขึ้นอยูก่ ำรกำกับดูแลของคนละหน่วยงำน
แยกออกไปเป็ นเอกเทศจำกกัน ทำให้ไม่มีกำรดูในภำพรวมเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ทั้งนี้ กำรลงทุนของกองทุนภำครัฐนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละกองทุน
เองแล้วยังมีระเบียบที่เกี่ยวกับกำรลงทุนที่ออกโดยหน่วยงำนที่กำกับดูแลระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงอีก เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็ นต้น รวมถึงยังไม่มีแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
กำรบริ หำรจัดกำรลงทุน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดี เพื่อเป็ นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนแก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งหำกมีนโยบำยภำพรวมเกี่ยวกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ จะช่วยให้กำรลงทุน
ในต่ำงประเทศจะเกิดประโยชน์ต่อกำรบริ หำรจัดกำรลงทุนของกองทุนภำครัฐ
ทั้งนี้ กำรลงทุนต่ำงประเทศของภำครัฐยังไม่มีผรู ้ ับผิดชอบโดยตรงเพื่อเป็ นตัวกลำงใน
กำรประสำนแก้ไขปัญหำสำหรับกำรลงทุนต่ำงประเทศ เนื่องจำกกองทุนภำครัฐแต่ละแห่งอยูภ่ ำยใต้
กำกับดูแลแต่หน่วยงำน รวมถึงแต่ละกองทุนก็เป็ นนักลงทุนในตลำด ทำให้ลกั ษณะควำมสัมพันธ์
เป็ นในทำงคู่คำ้ มำกกว่ำเป็ นกองทุนภำครัฐ ทำให้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกองทุนมีนอ้ ย ซึ่งหำกมี
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยำกรร่ วมกัน จะใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำรลงทุนเพิม่
สู งขึ้น รวมถึงกำรทำหน้ำที่ต่อรองและประสำนกับประเทศที่เข้ำไปลงทุน เพื่อรักษำประโยชน์ของ
กองทุนภำครัฐโดยรวม เช่น กำรยกเว้นภำษี และกำรลดขั้นตอนในกำรเข้ำไปลงทุน เป็ นต้น
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5.4.2 ข้ อจากัดด้ านกฎระเบียบ
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศของไทยในอดีตนั้นถูกจำกัดด้วยระเบียบกฎเกณฑ์
ของภำครัฐ โดยเฉพำะธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยก่อนปี พ.ศ. 2545 กำรลงทุนในหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศของนักลงทุนไทยเป็ นกำรลงทุนของระบบธนำคำรพำณิ ชย์เท่ำนั้น เนื่องจำกกำรลงทุน
ของภำคเอกชนที่มิใช่ธนำคำรยังไม่ได้รับอนุญำต10 โดยภำยหลังจำกปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมำ ภำครัฐได้
ผ่อนคลำยมำตรกำรให้นกั ลงทุนไทยสำมำรถออกไปลงทุนได้มำกขึ้น โดยกลุ่มที่ได้รับอนุญำตให้
สำมำรถออกไปลงทุนต่ำงประเทศได้เป็ นกลุ่มแรก ๆ ได้แก่ กลุ่มนักลงทุนสถำบัน (Institutional
Investors) โดยเฉพำะภำยหลังจำกปี พ.ศ. 2550 ธนำคำรประเทศไทยได้มีนโยบำยผ่อนปรนระเบียบ
เกี่ยวกับกำรลงทุนต่ำงประเทศเพื่อช่วยสนับสนุนให้นกั ลงทุนในประเทศไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศ
มำกขึ้น
นอกจำกนี้ กำรลงทุนในต่ำงประเทศมีขอ้ จำกัดกำรลงทุนของแต่ละกองทุน โดยกองทุนส่ วน
ใหญ่ไม่มีนโยบำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ อำทิ กองทุนเงินทดแทนและกองทุนคุม้ ครองเงินฝำก
และสำหรับ กบข. มีเพดำนกำรลงทุนในต่ำงประเทศร้อยละ 25 ในขณะที่เพดำนในลักษณะดังกล่ำว
ของประเทศพัฒนำแล้วไม่มี อำทิ ของ เยอรมนี เบลเยียม เดนมำร์ ค สำธำรณรัฐเชค ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์แคนำดำ สหรัฐ และอังกฤษ
แผนภาพที่ 5.10 ช่ องทางการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศของนักลงทุนไทยและระเบียบกากับ

10

อุบลรัตน์ จันทรังษ์ และปำนจิตร ฉัตรไพศำล,”กำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศของไทยและผลกระทบ
จำกวิกฤติกำรเงิน”, แว่นขยำยเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2552
5-29

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

กำรลงทุนในต่ำงประเทศสำมำรถแบ่งออกได้หลำยกลุ่ม อำทิเช่น กลุ่มธนำคำรพำณิ ชย์
กลุ่มนักลงทุนสถำบัน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั ประกัน
และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ และกลุ่มนักลงทุนรำยบุคคล เป็ นต้น แต่หำกจะพิจำรณำเกี่ยวกับนโยบำย
กำรลงทุนต่ำงประเทศสำหรับกำรลงทุนของภำครัฐพบว่ำยังเป็ นกำรลงทุนที่ใหม่สำหรับกองทุนภำครัฐ
เนื่องจำกกองทุนภำครัฐส่ วนใหญ่ยงั ถูกจำกัดกรอบกำรลงทุนภำยในประเทศเท่ำนั้น ยกเว้น กบข.
และกองทุนประกันสังคม ซึ่ งเป็ นกองทุนภำครัฐที่ได้ลงทุนและมีประสบกำรณ์ในกำรลงทุน
ต่ำงประเทศแต่มีระเบียบข้อจำกัดจำกวงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กรณี กบข. กำหนดให้ลงทุน
ต่ำงประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินลงทุน เป็ นต้น
5.4.3 การขาดความรู้ และประสบการณ์ สาหรับบางกองทุนของรัฐ
จำกกำรที่กำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศของไทยในอดีตนั้นถูกจำกัดด้วยระเบียบ
กฎเกณฑ์ของภำครัฐ ดังกล่ำวใน 5.3.2 ทำให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับกองทุนขำดประสบกำรณ์ ควำมรู ้
และเป็ นสำเหตุที่สำคัญทำให้ไม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งที่บ่อยครั้งมีควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนต่ำ
สำหรับกองทุนที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศของไทยมีนอ้ ยมำก โดยในปั จจุบนั มีเพียง กบข. และ
ประกันสังคม ซึ่ งอำจสรุ ปได้วำ่ กองทุนภำครัฐแทบทั้งหมดไม่มีประสบกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศ
5.4.4 บุคลากรทีม่ ีความรู้ ความเข้ าใจสาหรับการลงทุนต่ างประเทศมีจากัด
เนื่องจำกในอดีตกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศของไทยถูกจำกัดด้วยระเบียบ
กฎเกณฑ์ของภำครัฐ และเริ่ มต้นปี พ.ศ. 2545 ที่ภำครัฐได้ผอ่ นคลำยมำตรกำรให้นกั ลงทุนไทยสำมำรถ
ออกไปลงทุนได้มำกขึ้น โดยกลุ่มที่ได้รับอนุ ญำตให้สำมำรถออกไปลงทุนต่ำงประเทศได้เป็ น
กลุ่มแรก ๆ ได้แก่ กลุ่มนักลงทุนสถำบัน (Institutional Investors) และธนำคำรประเทศไทยได้มี
นโยบำยผ่อนปรนระเบียบเกี่ยวกับกำรลงทุนต่ำงประเทศเพื่อช่วยสนับสนุนให้นกั ลงทุนในประเทศไทย
ไปลงทุนในต่ำงประเทศมำกขึ้น ภำยหลังจำกปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมำ ดังนั้น กำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ของนักลงทุนไทยเริ่ มต้นอย่ำงจริ งจังนั้นเกิดขึ้นมำไม่นำนส่ งผลให้บุคลำกรที่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรลงทุนต่ำงประเทศยังมีค่อนข้ำงจำกัด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในส่ วนของภำครัฐ
นอกจำกนี้ ในเรื่ องกำรลงทุนที่มีควำมสลับซับซ้อน และต้องใช้บุคลำกรเกี่ยวข้องมำก
กำรบริ หำรกำรลงทุนในต่ำงประเทศพบว่ำมีปัจจัยที่ส่งกระทบต่อเงินลงทุนที่มำกขึ้นกว่ำกำรลงทุน
ภำยในประเทศ อำทิเช่น ควำมผันผวนของรำคำ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงของคู่คำ้
เป็ นต้น รวมถึงควำมแตกต่ำงของช่วงเวลำซื้ อขำย ระเบียบและกฎหมำย รวมกำรกซื้ อขำยและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ซ่ ึ งในกำรติดตำมและวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงอย่ำงใกล้ชิดจำเป็ นต้องเพิ่มทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง
เช่น กำรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ในวิเครำะห์กำรลงทุนและควำมเสี่ ยง กำรมีฐำนข้อมูลสำหรับวิเครำะห์กำรลงทุน
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ต่ำงประเทศ กำรใช้ผดู ้ ูแลหลักทรัพย์และส่ งมอบหลักทรัพย์ระหว่ำงประเทศ รวมถึงนักกฎหมำยที่เข้ำใจ
กฎหมำยในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้มีกำรบริ หำรกำรลงทุนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
แผนภาพที่ 5.11 การทางานของผู้ดูแลหลักทรั พย์ ระหว่ างประเทศ

.
ที่มำ : International Security Services Association
5.4.5 สาธารณชนมีทศั นคติไม่ ดีกบั การลงทุนในต่ างประเทศ
จำกกำรสอบถำมผูบ้ ริ หำรกองทุนภำครัฐของไทย พบว่ำ อุปสรรคสำคัญหนึ่งใน
กำรลงทุนในต่ำงประเทศคือกำรที่สำธำรณชนขำดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
อำทิ กำรที่เชื่ อว่ำกำรลงทุนในต่ำงประเทศมีควำมเสี่ ยงกว่ำกำรลงทุนในประเทศ
ซึ่ งกำรที่สำธำรณชนมีทศั นคติดงั กล่ำวส่ งผลให้ผบู ้ ริ หำรกองทุนหลีกเลี่ยงกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ ตลอดจนลดควำมสำคัญของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ส่ งผลให้กำรลงทุนของภำครัฐ
ในต่ำงประเทศต่ำกว่ำที่ควร
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5.4.6 ข้ อจากัดด้ านการบริหารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ยังมีปัญหำอุปสรรคในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งเรื่ องกำรที่ขำดสภำพ
คล่องของเครื่ องมือบริ หำรควำมเสี่ ยงอัตรำแลกเปลี่ยนระยะยำว มำกกว่ำ 1 ปี กำรที่ FX Options
มี Premium รำคำสู งมำก กำรขำดตรำสำร FX Futures ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรของ ธปท.
เรื่ องกำรขำดสภำพคล่องนี้เป็ นปั ญหำของกำรลงทุนที่มีมูลค่ำสู ง เช่น กบข. เมื่อต้องกำร
ทำธุ รกรรมครั้งใหญ่ อำจกระทบรำคำต่ำง ๆ ของตลำด FX และตลำด SWAP ดังนั้น หำกมีกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรทำธุ รกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงค่ำเงินอำจมีปัญหำ
อุปสรรค
กำรลงทุนต่ำงประเทศ ควำมเสี่ ยงสำคัญที่ตอ้ งมีกำรบริ หำรจัดกำรเพิ่มเติมนอกเหนือ
จำกกำรลงทุนในประเทศ คือ ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่ งเป็ นควำมเสี่ ยงจำกภำยนอกที่เกิดขึ้น
แต่กำรลงทุนสำมำรถปิ ดควำมเสี่ ยงส่ วนนี้ได้ โดยเครื่ องมือทำงกำรเงินผ่ำนกำรซื้ อขำยอัตรำแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ำ เช่น กำรทำธุ รกรรม FX Swap และ FX Forward อย่ำงไรก็ตำมมีอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้น
จำกในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ได้แก่ สภำพคล่องในตลำดซื้ อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ
โดยเฉพำะธุรกรรมระยะยำว ค่ำธรรมเนียมที่สูงของ Options Bid-Ask Spread ที่สูงเป็ นต้นทุนของ
กำรทำ FX forward และ FX SWAP

5-32

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

ตารางที่ 5.10 สรุ ปข้ อสั งเกต/ปัญหาอุปสรรคธุรกรรมบริ หารความเสี่ ยงค่ าเงินบางธุรกรรม
FX Forward
ลั กษณะสั ญญา

สัญญำซื้อ/ขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ล่วงหน้ำ ทีม่ กี ำร
กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ำ และจำนวนเงินที่
ต้องกำรซื้อ/ขำย ไว้คงทีต่ ้งั แต่
วันทำสัญญำ แต่จะมีกำรส่งมอบ
และชำระรำคำกันในอนำคต

อัตราแลกเปลี่ยน ใช้อตั รำแลกเปลี่ยนทีต่ กลงไว้
ในสัญญำสำหรับธุรกรรมใน
อนำคตตำม Forward Rate
ค่ าธรรมเนียม
ไม่มuี pfront premium ค่ำใช้จำ่ ย
(ต้ นทุน)
เป็ น forward bid-ask spread

ระยะเวลา

FX Option
สัญญำสิทธิทจี่ ะซื้อ/ขำย
เงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต
ตำมสกุลเงิน จำนวนเงิน และ
อัตรำแลกเปลี่ยนทีก่ ำหนดไว้
ในสัญญำ

ต้นทุนสูงถ้ำขนำดของสัญญำ
เล็กเกินไปหรื อใหญ่เกินไป
และระยะเวลำยำวเกินหนึ่ งปี

สัญญำซื้อและขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศจำนวนหนึ่ งพร้อม
กันกับลูกค้ำ ณ วันทำสัญญำ
โดยทำธุรกรรมด้ำนหนึ่ ง และ
ทำธุรกรรมด้ำนตรงข้ำม โดย
กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนของทัง้
สองธุรกรรมไว้คงทีต่ ้งั แต่วนั ที่
ทำสัญญำ

สำมำรถเลือกใช้/ไม่ใช้อตั รำ
กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนของทั้ง
แลกเปลี่ยนตำม Strike Rate ได้ สองธุรกรรมไว้คงทีต่ ้งั แต่วนั ที่
ทำสัญญำ โดยกำหนดไว้ลว่ งหน้ำ
มีคำ่ ใช้จำ่ ย Premium ซึ่ง
ไม่มuี pfront premium ค่ำใช้จำ่ ย
สะท้อนมูลค่ำสิทธิดงั กล่ำว โดย เป็ น forward bid-ask spread
ผูซ้ ้ือสิทธิจะต้องจ่ำย Premium
ให้กบั ธนำคำล่วงหน้ำ

มีควำมยืดหยุน่ ในเรื่ องของเวลำ ต้องเลือกใช้/ไม่ใช้ สิทธิ ณ
ส่งมอบ คือ Outright Forward , เวลำสิ้นสุดสิทธิ
Pro Rate และ Time Option

ข้ อสั งเกต/ปัญหา -spread ของ bid-ask สูงทำให้
อุปสรรค
เป็ นต้นทุนทีส่ ูงสำหรับภำค
ธุรกิจกว่ำทีค่ วร

FX Swap

ธุรกรรมนี้ จะมีกำรส่งมอบ
เงินตรำต่ำงประเทศ 2 วัน (ขำ
แรกและขำหลัง) ซึ่ง ขำแรก
จะมีวนั ส่งมอบที่ Spot Date
และขำหลังจะมีวนั ส่งมอบ
ภำยใน 1 ปี โดยสัญญำ FX Swap
ไม่สำมำรถยกเลิกกำรส่งมอบได้

-ค่ำธรรมเนี ยมแพง

-spread ของ bid-ask สูงทำให้
เป็ นต้นทุนทีส่ ูงสำหรับภำค
ธุรกิจกว่ำทีค่ วร

-ธุรกิจทีท่ ำธุรกิจเกี่ยวกับ
ต่ำงประเทศนิ ยมใช้น้อย
เนื่ องจำกต้นทุนแพง

-ขำดสภำพคล่องสำหรับ
ธุรกรรมทีอ่ ำยุเกินหนึ่ งปี
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ที่มำ: รวมรวบโดยนักวิจยั
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บทที่ 6
การวิเคราะห์ ผลกระทบจากการลงทุนในต่ างประเทศของกองทุนของรัฐ
ในบทนี้เป็ นการวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนของรัฐ โดยแบ่ง
การวิเคราะห์เป็ น 4 ประเด็นสาคัญคือ 1) เศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดการเงิน 2) ความสมดุล
ของทรัพย์สินหนี้สินต่างประเทศ 3) สภาพคล่องของเงินทุนสารองระหว่างประเทศ และ 4) สภาพคล่อง
ของหน่วยงานของรัฐที่นาเงินมาลงทุน
สาหรับในการทา Simulation หรื อทดสอบความอ่อนไหวของการลงทุนในต่างประเทศจาก
การลงทุนของกองทุนภาครัฐ ที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดการเงิน รวมทั้งสภาพ
คล่องต่าง ๆ ตัวเลขที่ใช้ คือ 9 หมื่นล้านบาท หรื อ 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท
ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) คิดเป็ นร้อยละ 0.9 ของทรัพย์สินของทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อร้อยละ 9.0 ของเงินฝากธนาคาร1 (จากข้อเสนอแนะ
การจัดตั้งกองทุนขนาด 9 หมื่นล้านบาท รายละเอียดข้อเสนอแนะในบทที่ 7)

6.1 วิเคราะห์ ความอ่อนไหวของการลงทุนต่ างประเทศต่ อเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลีย่ น
และตลาดการเงิน
การศึกษาผลกระทบของการลงทุนในต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจมีหลายรู ปแบบ แนวทาง
หนึ่งในการใช้ประเมินผลกระทบคือ การพัฒนาแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุน ซึ่งในการพัฒนา
แบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุนมีหลายวิธี ทั้งทางเศรษฐมิติ อาทิ การศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิด
Growth Theory อาทิ เช่น การศึกษาของ Kormendi and Meguire (1985)2, Barro (1991)3 และ Bailliu

1

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและทุนหมุนเวียนมูลค่ารวม
11 ล้านล้านบาท และเงินฝากธนาคาร 1 ล้านล้านบาท ประมาณการโดยนักวิจยั
2
Kormendi, R. and P. Meguire. 1985. “Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence.” Journal
of Monetary Economics 16(2): 141–163.
3
Barro, R. 1991. “Economic Growth in a Cross Section of Countries.” Quarterly Journal of Economics 106(2): 407–
444.
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(2000)4 และ การใช้แบบจาลอง CGE (Computational General Equilibrium) อาทิ David Roland-Holst
(2001)5 ศึกษาผลกระทบจากการลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจรายภาคการผลิต รวมทั้งภาคครัวเรื อน
และการกระจายรายได้
สาหรับการศึกษานี้ใช้วธิ ี ทางเศรษฐมิติโดยพัฒนาแบบจาลองขนาดปานกลางที่สะดวก
ในการใช้ทา Simulation ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
โดยเลือกพัฒนาแบบจาลองขนาดกลาง โดยประยุกต์และปรับปรุ งแบบจาลองเศรษฐกิจการคลัง 2006
และแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุน เวทางค์และคณะ (2552)6
จากการพัฒนาแบบจาลองเศรษฐมิติการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อศึกษาผลกระทบของเงินทุน
เคลื่อนย้ายต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดทุน โดยใช้ขอ้ มูลเป็ นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี
1996 -ไตรมาสที่ 4 ปี 2012 7 สรุ ปได้ตามตารางที่ 6.1 สาระสาคัญดังนี้
1) การไหลออกของเงินทุนลงทุนในตราสารทุน 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ส่ งผลให้เงินบาท
อ่อนค่าร้อยละ 3.6 โดย Real GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 Real Exports ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.2 Real Private Investment ไม่เปลี่ยน และ Real Private Consumption หดตัวร้อยละ -0.1
2) การไหลออกของเงินทุนในการลงทุนในตราสารหนี้ หรื อเงินกู้ 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ส่ งผลให้ เงินบาทอ่อนค่าร้อยละ 3.6 โดย Real GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 Real Exports ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 Real Private Investment ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และ Real Private Consumption
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ตามลาดับ

4

Bailliu, J.” Private Capital Flows, Financial Development, and Economic Growth in Developing Countries.” Bank
of Canada Working Paper 2000-15
5
David Roland-Holst (2001), “Capital Flows and Economy-wide Modeling” , Handout prepared for the
international symposium on “Impacts of Trade Liberalization Agreements on Latin America and the Caribbean”,
sponsored by the Inter-American Development Bank and the Centre d’ Etudes Prospectives et d’Information
Internationales, November 5-6, Inter-American Development Bank, Washington, D.C.
6
เวทางค์ พ่วงทรัพย์ พงศ์นคร โภชากรณ์ สุ ธี เหลืองอร่ ามกุล นงนุช ตัยติสนั ติวงศ์ (2549) “โครงการพัฒนาระบบ
ประมาณการเศรษฐกิจการคลัง 2549” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และเวทางค์และคณะ (2552) “โลกาภิวตั น์ดา้ น
เงินทุนและตลาดทุนไทย” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สาหรับรายละเอียดของแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุนอยูใ่ น
Appendix E สาหรับผลกระทบ เป็ นการวิเคราะห์เฉพาะผลกระทบจากการไหลออกของเงินทุน ไม่ได้รวมผลกระทบ
จากการส่งเงินและกาไรกลับเข้าประเทศ และวิเคราะห์เฉพาะการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และการกูย้ มื
7
มีการใช้ขอ้ มูลรายวันและรายเดือนสาหรับบางสมการ
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ตารางที่ 6.1 สรุ ปผลกระทบของการลงทุนในต่ างประเทศต่ อเศรษฐกิจไทย8

1. เงินลงทุนในตราสารทุน
ไหลออก (3 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ)
2. เงินลงทุนในตราสารหนี้
ไหลออก (3 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ)

Real
ค่ าเงินบาท
Real
Real
Real Private
GDP
อ่อนค่ า
Exports
Private Consumption
%change (THB/USD) %change Investment
%change
%change
%change
0.1
3.6
0.2
0.0
-0.1

0.2

3.6

0.2

0.4

0.1

หมายเหตุ: ประมาณการโดยแบบจาลองเศรษฐมิติการเคลื่อนย้ายเงินทุน

8

Equity Investment และ Debt Investment หรื อ Loans ให้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแตกต่างกัน ถึงแม้วา่ เงินทุน
ไหลออกจากตลาด SET หรื อ ตลาดตราสารหนี้จะลดปริ มาณเงินในระบบเช่นกัน แต่เงินที่ไหลออกจาก SET
จะกระทบราคา SET Index ลดความมัง่ คัง่ ของประเทศ ในขณะที่เงินไหลออกจากตราสารหนี้จะกระทบอัตราดอกเบี้ย
และเพื่อความสะดวกในการเปรี ยบเทียบจึงแปลงผลที่ได้จากแบบจาลองเป็ นหน่วยพันล้านเหรี ยญสหรัฐของเงินทุน
และ % change ของเศรษฐกิจ สาหรับตัวเลขที่ใช้ทา simulation ในการศึกษานี้คือ 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ 9 หมื่น
ล้านบาท (ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ) สาหรับการใช้แบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง พ.ศ. 2549 พบว่าผลกระทบของเงินทุน การเพิ่มขึ้น 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐของ Foreign Capital Inflows
กระทบ RGDP 0.15 อย่างไรก็ตามแบบจาลอง พ.ศ. 2549 ไม่ได้ถูกออกแบบให้ประเมินผลกระทบของ Capital Flows
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แผนภาพที่ 6.1 กลไกการส่ งผ่ านผลกระทบของการลงทุนในตราสารทุนต่ อตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย

หมายเหตุ : แผนภาพแสดงผลกระทบจากการไหลเข้าของเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช้กบั การลดลงของเงินลงทุนในตราสารทุนไทยเช่นกัน
สาหรับการไหลออกของเงินลงทุนตราสารทุน โครงสร้างแบบจาลองที่ใช้ในการประเมินผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยสามารถสรุ ปกลไกการส่ งผลกระทบดังนี้
1) ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน
เงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลออก จะเพิ่มความต้องการเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตรา ขณะที่เพิ่มปริ มาณเงินบาทในตลาดเดียวกัน ซึ่งการไหลออกของเงินทุนที่ลด
การลงทุนโดยตรงจะสร้างแรงกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า ซึ่ งผลของค่าเงินจะส่ งผลไปยังภาคเศรษฐกิจ
ผ่านภาคการค้าระหว่างประเทศทั้งการส่ งออกและการนาเข้า และกระทบเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป ทั้งนี้
ในแบบจาลองได้กาหนดให้อตั ราแลกเปลี่ยนเป็ นตัวแปร Exogenous ต่อระบบแบบจาลอง จึงมีการ
พัฒนาแบบจาลองแบบ Single Equation คือ ER=f(CA,KA, Dollar Index) พบว่า การไหลออกของ
เงินทุน 1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ส่ งผลให้เงินอ่อนค่าร้อยละ1.2
2) ผลต่อการลงทุนภาคเอกชนและปริ มาณเงิน
เงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกจะส่ งผลลดสิ นทรัพย์ต่างประเทศ (Net Foreign Assets)
ในประเทศ เป็ นการลดปริ มาณเงินในประเทศ (M2=NFA+สิ นเชื่อรวมในประเทศ-การเปลี่ยนแปลง
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หนี้สินอื่น) และค่าเงิน ก่อนกระทบเศรษฐกิจโดยรวมและการลงทุนของภาคเอกชน (Private
Investment)
3) ผลกระทบต่อการบริ โภคภาคเอกชน
เงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกจะส่ งผลต่อตลาดทุนไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์ จะไป
กระทบราคาหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ถือว่าเป็ นกลไกการส่ งผ่านโดยตรงต่อตลาด
ทุน ขณะที่การส่ งผ่านผลดังกล่าวไปยังภาคเศรษฐกิจจริ งจะส่ งผ่านความมัง่ คัง่ (Wealth = M2 + SET
Mkt CAP) และไปกาหนดการบริ โภคของภาคเอกชน (Private Consumption) ต่อไป
4) ตลาดทุน
เงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกจะส่ งผลต่อตลาดทุนไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์
โดยจะกระทบราคาหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ สาหรับการประเมินผลกระทบของเงินทุน
สาหรับการประมาณการผลกระทบใช้ Single Equation โดยพิจารณาข้อเท็จจริ งที่วา่
การเชื่อมโยงของตลาดทุนไทยกับตลาดทุนโลกนอกจากจะเชื่อมโยงกันจากกระแสของเงินทุนแล้ว
ยังเชื่อมโยง ด้วยปั จจัยด้านจิตวิทยาและความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนทางอ้อมอีกด้วย ผ่านการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ วขึ้นในปั จจุบนั กล่าวคือ หากดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ อาทิ Dow Jones
Nikkei และ Hang Seng เป็ นต้น ปรับตัวสู งขึ้น ก็จะส่ งผลให้ความเชื่อมัน่ ต่อตลาดหุ ้นไทยของนักลงทุน
และช่วยให้เพิ่มอุปสงค์ในตลาด และดันให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สาหรับแบบจาลอง คือ SET = f(Global Dow, การซื้ อสะสมของต่างชาติ) ใช้ขอ้ มูลรายวัน
ตั้งแต่มกราคม 2000 – ธันวาคม 2010 พบว่า การเพิ่มขึ้น 20 จุด (หรื อร้อยละ 1) ของ Global Dow ส่ งผล
ให้ SET + 6.3 จุด (ร้อยละ 0.9) และการซื้ อสุ ทธิ ของนักลงทุนต่างชาติ พันล้านบาท ส่ งผลให้ SET +
2.3 (ร้อยละ 0.3) หรื อการไหลออกของเงินลงทุนใน SET จานวน 1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ส่ งผลให้
ดัชนี SET ลดลงร้อยละ 0.9
ตารางที่ 6.2 สรุ ปผลกระทบของการลงทุนในตราสารทุนของต่ างชาติต่อตลาดทุนไทย

การขายสุ ทธิ ของนักลงทุนต่างชาติ 1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ผลกระทบเช่นเดียวกับการถือตราสารทุนต่างประเทศแทน
ตราสารทุนไทย)
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ที่มา: รวบรวมโดยนักวิจยั
แผนภาพที่ 6.2 กลไกการส่ งผ่ านผลกระทบของการลงทุนในตราสารหนีต้ ่ อดอกเบีย้ และเศรษฐกิจไทย

หมายเหตุ : แผนภาพแสดงผลกระทบจากการไหลเข้าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ซ่ ึงสามารถ
ประยุกต์ใช้กบั การลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้ไทยเช่นกัน
สาหรับการไหลออกของเงินลงทุนตราสารหนี้ โครงสร้างแบบจาลองที่ใช้ในการประเมินผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยสามารถสรุ ปกลไกการส่ งผลกระทบดังนี้
1) ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน
เงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลออก จะเพิ่มความต้องการเงินเหรี ยญสหรัฐในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตรา ขณะที่เพิ่มปริ มาณเงินบาทในตลาดเดียวกัน ซึ่งการไหลออกของเงินทุนที่ลด
การลงทุนโดยตรงจะสร้างแรงกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า ซึ่ งผลของค่าเงิน จะส่ งผล ไปยังภาค
เศรษฐกิจผ่านภาคการค้าระหว่างประเทศทั้งการส่ งออกและการนาเข้า และกระทบเศรษฐกิจโดยรวม
ต่อไป ทั้งนี้ในแบบจาลองได้กาหนดให้อตั ราแลกเปลี่ยนเป็ นตัวแปร Exogenous ต่อระบบแบบจาลอง
จึงมีการพัฒนาแบบจาลองแบบ Single Equation คือ ER=f(CA,KA, Dollar Index) พบว่า การไหลออก
ของเงินทุน 1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ส่ งผลให้เงินอ่อนค่าร้อยละ 1.2
2) ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย
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เงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกจะส่ งผลต่ออัตราดอกเบี้ย สาหรับการประมาณการ
ผลกระทบใช้ Single Equation โดยพิจารณาข้อเท็จจริ งที่วา่ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล สะท้อน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายและความต้องการพันธบัตร
สาหรับแบบจาลองคือ Yield1Yr = f(R/P, เงินเฟ้ อ, การซื้ อสะสมของต่างชาติ) ใช้ขอ้ มูล
รายเดือนตั้งแต่มกราคม 2009 – ธันวาคม 2012 พบว่า การซื้ อสะสมของต่างชาติ ไม่มีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (สะท้อนจากข้อมูลการซื้ อสุ ทธิ ของต่างชาติที่ต่อเนื่อง
และสู งรวมสะสม 9.5 แสนล้านบาทในช่วงเวลา ดังกล่าว แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มีราคาลดลง
และเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไม่สอดคล้องกับการซื้ อสุ ทธิ ของต่างชาติ และพบว่า
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี รับผลกระทบมากกว่าแต่ไม่มีนยั สาคัญ)
3) ผลต่อปริ มาณเงินและการลงทุนภาคเอกชน
เงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกจะส่ งผลต่อการสะสมสิ นทรัพย์ต่างประเทศ (Net Foreign
Assets) ในประเทศ เป็ นการลดปริ มาณเงินในประเทศ และค่าเงิน ก่อนกระทบเศรษฐกิจโดยรวมและ
การลงทุนของภาคเอกชน (Private Investment)
4) การบริ โภคภาคเอกชน
เงินลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกจะส่ งผลต่อตลาดทุนไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์ จะไป
กระทบราคาหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ถือว่าเป็ นกลไกการส่ งผ่านโดยตรงต่อ
ตลาดทุน ขณะที่การส่ งผ่านผลดังกล่าวไปยังภาคเศรษฐกิจจริ งจะส่ งผ่านความมัง่ คัง่ (Wealth = M2 +
SET Mkt CAP) และไปกาหนดการบริ โภคของภาคเอกชน (Private Consumption) ต่อไป

6.2 วิเคราะห์ ความสมดุลของทรัพย์ สินและหนีส้ ิ นต่ างประเทศ
ประโยชน์สาคัญที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศคือการลดความเสี่ ยงของความไม่สมดุล
ของทรัพย์สินและหนี้สินต่างประเทศของไทย
ในปี ค.ศ. 2011 ประเทศไทยมีทรัพย์สินต่างประเทศในรู ป การลงทุนโดยตรง (Direct
Investment) การลงทุนในรู ปตราสารทุนและตราสารหนี้ (Portfolio Investment) และการลงทุนอื่น ๆ
(Other Investment) มีมูลค่า 40.6 22.5 และ 38.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ตามลาดับ โดยมีเงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศมูลค่า 175.1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 62 ของทรัพย์สินต่างประเทศ
โดยที่เงินทุนสารองมีผลตอบแทนการลงทุนที่ต่า จากการที่ลงทุนในพันธบัตรที่มีความมัน่ คง
สู ง ขณะที่เงินลงทุนจากต่างประเทศส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ป การลงทุนโดยตรงและตราสารทุน ตราสารหนี้
ซึ่งมีผลตอบแทนสู ง โครงสร้างในปัจจุบนั จึงมีความเสี่ ยงในด้านผลตอบแทน
สัดส่ วนเงินทุนสารองที่สูงสะท้อนถึงการกระจายความเสี่ ยงการลงทุนในต่างประเทศตาม
ลักษณะนักลงทุนที่น่ากังวล หรื อสะท้อนว่าการกระจายความเสี่ ยงตามโครงสร้างนักลงทุนและประเภท
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การลงทุนของไทย (เงินทุนสารองถือทรัพย์สินมีความเสี่ ยงต่า กว่าครึ่ งหนึ่งอยูใ่ นรู ปพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐซึ่งมีผลตอบแทนต่ามาก) ยังสามารถปรับปรุ งได้อีกมาก
นอกจากนี้ เงินทุนสารองที่สูงมากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนของภาคส่ วนอื่น ย่อมหมายถึง
ความเสี่ ยงจากการได้หรื อสู ญเสี ยจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินในระดับที่สูงของเงินทุนสารอง ดังเห็นได้
จากปี 2010 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการขาดทุนสุ ทธิ 117,473 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจาก
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุ ทธิ 103,805 ล้านบาท
การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับสู งเช่นนี้สร้างความไม่
มัน่ ใจถึงการบริ หารการเงินของ ธปท. ที่ขาดทุนต่อเนื่อง กระทบไปถึงรัฐบาลและประเทศในภาพรวม
การส่ งออกเงินทุนในกรณี 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ช่วยลดความเสี่ ยงจากการขาดทุน
อัตราแลกเปลี่ยนได้ (เงินทุนสารองของ ธปท. มีราคาผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ น
ส่ วนเปิ ดต่ออัตราแลกเปลี่ยน Exchange Rate Exposure นับเป็ นความเสี่ ยงประเภทหนึ่ง)โดยหาก
เงินบาทอ่อนค่า 1 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ แล้ว ช่วยให้ ธปท. ลดการขาดทุนทางบัญชีจากค่าเงินบาท
ได้มากว่า 1.1 แสนล้านบาทใน 1 ปี จากการประเมินว่า ธปท. มีทรัพย์สินต่างประเทศในรู ปเหรี ยญ
สหรัฐฯ มากกว่าร้อยละ 60 ของเงินทุนสารอง โดยเงินทุนสารองสิ้ นปี 2012 อยูท่ ี่ 1.71 แสนล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ทั้งนี้ สัดส่ วนการลงทุนของเงินทุนสารองเป็ นข้อมูลที่ ธปท. ไม่เปิ ดเผย
นอกจากนี้ การส่ งอออกเงินทุนจานวน 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ดังกล่าว ช่วยลดความ
ไม่สมดุลเชิงโครงสร้างด้านทรัพย์สินต่างประเทศ ร้อยละ 1.2 จากสัดส่ วนเงินทุนสารองต่อทรัพย์สิน
ต่างประเทศที่ร้อยละ 62 เป็ นร้อยละ 61

6.3 วิเคราะห์ สภาพคล่องของเงินทุนสารองระหว่ างประเทศ
การศึกษาผลกระทบในส่ วนนี้ วิเคราะห์สภาพคล่องของทรัพย์สินต่างประเทศของไทย
ซึ่งสามารถประเมินจากปริ มาณเงินทุนสารอง และประมาณการความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์ พบว่า เงินทุนสารองของไทยสู งมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะความ
ต้องการเงินทุนจากต่างประเทศลดลงมาก ตลอดจนความเสี่ ยงในภาคเอกชนลดลงมากเช่นกัน
การส่ งออกเงินทุน 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้อยละ 1.7 ของเงินทุนสารองกระทบหรื อ
สร้างความเสี่ ยงต่อสภาพคล่องของเงินทุนสารองไทยในระดับต่าไม่มีนยั สาคัญ สาหรับเหตุผล
และรายละเอียดประกอบ มีดงั นี้
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6.3.1 ความต้ องการเงินทุนจากต่ างประเทศลดลง
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ประเทศไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account or CA)
ต่อเนื่อง (ยกเว้นปี ค.ศ. 2005) และมีแนวโน้มเกินดุลต่อถึงปี ค.ศ. 2016 (IMF WEO 2011april) ซึ่ง
หมายถึงประเทศไทยมีการออมมากกว่าการลงทุน และความต้องเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติลดลง ตาม
สมการ เอกลักษณ์ Current Account = Saving – Investment ซึ่ งสมการเอกลักษณ์น้ ีสามารถตีความได้วา่
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดคือการออมต่างประเทศสุ ทธิ จากการส่ งออกสิ นค้าและบริ การหักการนาเข้า
สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเท่ากับการออมสุ ทธิ ในประเทศจากการออมในประเทศหักด้วยการลงทุนใน
ประเทศ ซึ่ งต้องเท่ากันเสมอ หากขาดดุลบัญชีเดินสะพัด หมายถึงประเทศมีการออมไม่พอเพียงต่อการ
ลงทุนในประเทศ และต้องนาเข้าเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อเสริ มการลงทุน
IMF ประเมินว่าโดยเฉลี่ย ปี ค.ศ. 2012 – 2016 ประเทศไทยมีการเกินดุลบัญชี เดินสะพัด 7.8
พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเฉลี่ยร้อยละ 1.8 ของ GDP หมายถึง ไม่มีความจาเป็ นในการนาเงิน
จากต่างประเทศเข้ามาเสริ มการลงทุนในประเทศ
แผนภาพที่ 6.3 ดุลบัญชี เดินสะพัด และสั ดส่ วนดุลบัญชี เดินสะพัดต่ อ GDP ของไทย
25.0
21.9
20.0

CA Bill.USD
CA/GDP

15.7

14.3
12.5

15.0

9.3

10.0

14.8

9.1
7.1
5.1 4.7 4.8

5.0

2.8

2.3

6.0

7.3

10.2
8.6

2.2

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

(3.1)

(5.0)
(6.0)(6.1)
(7.1)(7.2)
(7.8)
(10.0)
(15.0)

(7.6)

(13.2)
(14.4)

(20.0)

ที่มา : IMF WEO 2011
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6.3.2 ความเสี่ ยงจากหนีต้ ่ างประเทศลดลงมาก
ความเสี่ ยงจากปั ญหาหนี้ต่างประเทศลดลงมาก โดยเมื่อปี ค.ศ. 1997 หนี้ ต่างประเทศ
ระยะสั้นเคยมีสูงกว่าเงินทุนสารองระหว่างประเทศ หรื อเงินทุนสารองคิดเป็ นร้อยละ 70.4 ของหนี้
ต่างประเทศระยะสั้น ในขณะที่ปี ค.ศ. 2012 เงินทุนสารองคิดเป็ น 3.0 เท่าหรื อร้อยละ 299 ของหนี้
ต่างประเทศระยะสั้น
ในส่ วนของภาคเอกชนในปี ค.ศ. 2012 สัดส่ วนภาระหนี้ต่างประเทศเทียบรายได้คิด
เป็ นร้อยละ 4.1 โดยในปี ค.ศ. 1998 สัดส่ วนดังกล่าวเป็ นร้อยละ 18.1
แผนภาพที่ 6.4 สั ดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศระยะสั้ นต่ อเงินทุนสารอง และสั ดส่ วนหนี้ระยะสั้ นต่ อรายได้
ของภาคเอกชน
สัดส่ วนภาระหนีต้ ่ างประเทศต่ อรายได้ ภาคเอกชน
สัดส่ วนหนีต้ ่ างประเทศระยะสัน้ ต่ อเงินทุนสารอง
20.0

450.0
18.1

18.0

400.0
15.4

16.0
14.0

13.0

12.7
11.7
11.4

12.0

300.0
11.0
10.0

9.8

10.0
7.6 7.5

8.0

8.3 8.6

250.0

8.4
7.5
6.6

6.3
6.0

350.0

368.2

200.0
6.8
150.0

4.9
3.7

4.0

3.3

100.0
2.9
50.0

70.4

2.0

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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6.3.3 แนวโน้ มเกินดุลบัญชี เดินสะพัด ดุลบัญชี เงินทุนและการเพิม่ ขึน้ ของเงินทุนสารอง
เงินทุนสารองระหว่างประเทศเพิ่มสู งขึ้นต่อเนื่อง เกิดจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
(Current Account or C/A) และการเกินดุลบัญชีเงินทุน (Capital Account or K/A) โดยปี ค.ศ. 2004 –
2012 การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสะสมมีจานวน 60.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในขณะที่การเกินดุลบัญชี
เงินทุนสะสมที่จานวน 48.7 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
โดยที่ดุลบัญชี เดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลต่อเนื่ องดังกล่าว IMF ประเมินว่าโดยเฉลี่ย
ปี ค.ศ. 2012 – 2016 ประเทศไทยมีการเกินดุลบัญชี เดินสะพัด 7.8 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเฉลี่ย
ร้อยละ 1.8 ของ GDP และเช่นเดียวกัน ดุลบัญชีเงินทุนเกินดุลต่อเนื่ องจากแนวโน้มการไหลเข้ามา
ลงทุนในประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทย (IMF WEO 2011) ส่ งผลให้เงินทุน
สารองของประเทศเพิ่มสู งขึ้นต่อเนื่ อง
แผนภาพที่ 6.5 เงินทุนสารอง ดุลบัญชี เดินสะพัดสะสม (C/A) ดุลบัญชี เงินทุนสะสม (K/A)
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

Reserve
C/A สะสม
K/A สะสม

200,000

172,100

175,123

181,607

163,200

150,000

137,780
111,008

100,000

50,000

87,455

49,832

51,982

52,066

58,382

60,982

37,146
13,122
2,767

0
3,628
2004

(4,875)

(2,560)
18,934

17,205

2005

2006

2007

10,771

-50,000

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

6-11

43,820

15,280
29,397

26,619

2008

2009

2010

48,720
38,620

2011

2012

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

6.3.4 สภาพคล่ องของเงินทุนสารองสู ง
เงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทยสู งมากไม่วา่ เทียบกับต่างประเทศหรื อความจาเป็ น
เพื่อป้ องกันการไหลออกอย่างเฉี ยบพลัน
สิ้ นปี ค.ศ. 2012 ประเทศไทยมีเงินทุนสารอง 1.81 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นอันดับที่
14 ของโลกสู งกว่าของประเทศสหรัฐ อิตาลี และฝรั่งเศส และหากเทียบสัดส่ วนเงินทุนสารองต่อ GDP
ของกลุ่มประเทศที่มีเงินทุนสารองสู ง พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่ วนร้อยละ 47 เป็ นอันดับที่ 7 ของโลก
สู งกว่าจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี
แผนภาพที่ 6.6 เงินทุนสารองประเทศทีม่ ีเงินทุนสารองสู ง

เงินทุนสารองระหว่างประเทศ ปี 2012 (พันล้านเหรียญสหรัฐ)
1. จีน

3,341

2. ญี่ปนุ่

1,239

3. ซาอุดิ

657

4. รัสเซีย

514

5. สวิส

508

6. ไต้ หวัน

406

7. บราซิล

374

8. เกาหลีใต้

328

9. ฮ่องกง

306

10. อินเดีย

288

11. สิงคโปร์

258

12. เยอรมัน

197

13. อัลจีเรี ย

192

14. ไทย

181

15. เมกซิโก

169

16. สหรัฐ

147

17. ฝรั่งเศส

146

18. อิตาลี

145

22. อังกฤษ

127
-

500

1,000

1,500

ที่มา : ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ สิ้ นปี ค.ศ. 2012
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แผนภาพที่ 6.7 สั ดส่ วนเงินทุนสารองต่ อ GDP ประเทศที่มีเงินทุนสารองสู ง

สั ดส่ วนเงินทุนสารองระหว่ างประเทศเทียบ GDP ปี 2012 (ร้ อยละ)
116.2

1. ฮ่ องกง
93.4

2. สิงคโปร์

92.2

3. อัลจีเรีย

90.3

4. ซาอุดิ

85.7

5. ไต้ หวัน

80.3

6. สวิส
46.7

7. ไทย

40.6

8. จีน
28.4

9. เกาหลีใต้

25.4

10. รั สเซีย
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

ที่มา : ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ และ IMF WEO ค.ศ. 2013
และหากคานวณส่ วนเกินเงินทุนสารองของไทยกับหนี้ระยะสั้น ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่สามารถ
ป้ องกันการเกิดวิกฤตตามที่แนะนาโดย Greenspan-Guidotti rule9 พบว่า ในปี ค.ศ. 1995 1996
และ 1997 ประเทศไทยขาดเงินทุนสารอง 15.4 9.0 และ 11.3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ตามลาดับ
Calafell, Javier; Rodolfo Padilla del Bosque (2002). "The Ratio of International Reserves to Short-Term External
Debt as as Indicator of External Vulnerability: Some Lessons From the Experience of Mexico and Other Emerging
Economies
9
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สาหรับปี ค.ศ. 2012 เงินทุนสารองของไทยสู งเกินความต้องการป้ องกันการเกิดวิกฤต 121
พันล้านเหรี ยญสหรัฐตามกฎดังกล่าว โชติชยั และคณะ (2551)10 ได้วเิ คราะห์ความพอเพียงของเงินทุน
สารองของไทยหลายวิธี และได้ประเมินว่า เงินทุนสารองของไทยสู งพอ และสามารถนาเงินมากว่า
10,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ซึ่ งเป็ นเงินที่ไม่รวมเงินในส่ วนบัญชีทุนสารองเงินตราที่ใช้สาหรับหนุน
หลังการออกพันธบัตร) มาจัดทา Sovereign Wealth Fund
แผนภาพที่ 6.8 เงินทุนสารองส่ วนเกินตาม Greenspan- Guidotti rule (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

เงินทุนสารองส่ วนเกิน (พันล้ านเหรี ยญสหรั ฐ)

140.0

127.9
125.4
121.0

120.0
105.3
100.0
77.4

80.0
60.0

53.4
39.7

40.0

31.230.829.0
27.0
19.7
15.218.0

20.0
3.9 3.0 2.3 2.8 1.1

1.1

(20.0)

(9.0)
(15.4) (11.3)

(40.0)

ที่มา : คานวณโดยนักวิจยั
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โชติชยั สุวรรณาภรณ์, นงนุช ตันติสนั ติวงศ์และพงศ์ระพีพร อาภาพร (2551) “ความพร้อมในการจัดตั้ง Sovereign
Wealth Fund ของประเทศไทย” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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6.4 วิเคราะห์ ผลกระทบต่ อสภาพคล่องหน่ วยงานของรัฐทีน่ าเงินมาลงทุน
การศึกษาผลกระทบในส่ วนนี้ วิเคราะห์การส่ งออกเงินทุนของกองทุนของรัฐ 3 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 9 หมื่นล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1 ของทรัพย์สินองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และทุนหมุนเวียน โดยประเมินว่า เงินลงทุนดังกล่าวกระทบต่อ
สภาพคล่องในระดับต่า
โดยหลักการของข้อเสนอแนะ ที่มาของเงินลงทุนในกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ
ของรัฐจะไม่กระทบสภาพคล่อง เพราะเป็ นการเปลี่ยนการถือหลักทรัพย์ที่ถืออยูจ่ ากหลักทรัพย์ใน
ประเทศประเภทเงินฝากธนาคารหรื อพันธบัตรรัฐบาล เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ปิดความเสี่ ยง
อัตราแลกเปลี่ยนและมีความมัน่ คงสู งระดับ Investment Grade
เงินลงทุน 90,000 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9 ของเงินฝากธนาคารของ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และทุนหมุนเวียนที่รวมกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการและกองทุนคุม้ ครองเงินฝาก
มีการลงทุนที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงินแล้วผลตอบแทนในรู ปเงินบาทสู งกว่าการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลไทย ทั้งที่อนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารดีกว่ารัฐบาลไทย อาทิ พันธบัตร
รัฐบาลเกาหลี และเงินฝาก Bank of China
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี อายุ 1 ปี ทาการปิ ดความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทน
ในรู ปเงินบาท คือ ร้อยละ 4.1 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยคือร้อยละ 3.55 หากคิดค่า
บริ หารจัดการร้อยละ 0.17 (เท่ากับค่าบริ หารจัดการหรื อค่าใช้จ่ายของ SCBFF11M2 หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลี ณ 23 สิ งหาคม ค.ศ. 2011) ผลตอบแทน
จากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลี สู งกว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยในรู ปเงินบาทร้อยละ 0.38
ถ้าหากมีการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้พนั ธบัตรรัฐบาลเกาหลีจานวนเงิน 90,000
ล้านบาท ผลตอบแทนหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทรวมทั้งภาษี จะสู งกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย
ถึงร้อยละ 0.38 ซึ่งอาจจะมีผลกาไรส่ วนต่างถึง 342 ล้านบาท และถ้าหากลงทุนเป็ นเงินฝาก Bank of
China ผลตอบแทนในรู ปเงินบาทหักค่าใช้จ่ายทุกประเภท จะสู งกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย
ถึงร้อยละ 0.94 ซึ่งมีกาไรส่ วนต่าง 792 ล้านบาท
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ตารางที่ 6.3 เปรียบเทียบผลตอบแทนเป็ นเงินบาทของพันธบัตรรัฐบาลไทยและพันธบัตรรัฐบาลเกาหลี
ทีป่ ิ ดความเสี่ ยงค่ าเงิน (หน่ วยร้ อยละ)
พันธบัตรรัฐบาล
ไทย (Sovereign
Credit Rating
BBB+)

พันธบัตรรัฐบาล
เกาหลี (Sovereign
Credit Rating A)

เงินฝาก Bank of
China (Issuer
Rating A-)

ส่ วนต่ าง
พันธบัตร
รัฐบาลเกาหลี
- รัฐบาลไทย

ส่ วนต่ าง
Bank of
China พันธบัตร
รัฐบาลไทย

2
3.5
4.05

3

6 เดือน
9 เดือน

1
3.47
3.5

4.3
4.45

2-1
0.03
0.55

3-1
0.83
0.95

1 ปี

3.55

4.1

4.64

0.55

1.09

ที่มา : Standard Chartered 8 กันยายน ค.ศ. 2011 เป็ นผลตอบแทนในรู ปเงินบาทที่ปิดความเสี่ ยง
ค่าเงินและดอกเบี้ย และหักภาษีในต่างประเทศแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริ หารจัดการ
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บทที่ 7
ข้ อเสนอรู ปแบบการจัดตั้งกองทุนเพือ่ การลงทุนในต่ างประเทศ
ในบทที่ 5 ได้ประเมินโอกาสและความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศของการพัฒนา
กองทุนของรัฐว่าการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนของรัฐ นอกจากเกิดประโยชน์กบั กองทุนเองแล้ว
ยังเป็ นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กบั เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ช่วยลดความไม่สมดุลของ
ทรัพย์สินหนี้สินต่างประเทศ ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และลดแรงกดดันต่อราคาทรัพย์สินของไทย
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ยังมีขอ้ จากัดในการลงทุนในต่างประเทศ จากการไม่มีนโยบายภาพรวม
การลงทุนในต่างประเทศสาหรับกองทุนของรัฐ ข้อจากัดด้านกฎระเบียบ การขาดความรู้และ
ประสบการณ์สาหรับบางกองทุนภาครัฐ สาธารณชนมีทศั นคติไม่ดีกบั การลงทุนในต่างประเทศ
และข้อจากัดในการบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน1 สาหรับบทที่ 6 ได้วิเคราะห์วา่ การลงทุนใน
ต่างประเทศของการพัฒนากองทุนของรัฐ หากมีขนาดการลงทุนที่มากพอจะเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ช่วยลดความไม่สมดุลของทรัพย์สินหนี้สินต่างประเทศ ช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท
รวมทั้งลดแรงกดดันต่อราคาทรัพย์สินของไทย
ในบทนี้เป็ นการเสนอรู ปแบบสาหรับการพัฒนากองทุนของรัฐ ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในต่างประเทศประกอบด้วย 1) ข้อเสนอรู ปแบบการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนใน
ต่างประเทศ และ 2) ข้อเสนอนโยบายการลงทุน สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้

7.1 ข้ อเสนอรู ปแบบการจัดตั้งกองทุนเพือ่ การลงทุนในต่ างประเทศ
ช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริ มการลงทุนในต่างประเทศได้ คือ การจัดตั้งกองทุนบริ หารการลงทุน
กลาง2 ซึ่ งจะทาหน้าที่รับบริ หารเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศแทน
โดยในระยะแรกพิจาณาลงทุนในต่างประเทศที่มีความเสี่ ยงต่า เหมาะสมกับความต้องการของกองทุน
หรื อหน่วยงานภาครัฐทัว่ ไป
1

สาหรับรายละเอียดในประเด็นนโยบายภาพรวมของการลงทุนในต่างประเทศ ได้มีการอภิปรายและจัดทา
ข้อเสนอแนะในงานวิจยั เวทางค์ พ่วงทรัพย์, จักรพงศ์ อุชุปาละนันท์, กฤติกา โพธิ์ไทรย์, สุธี เหลืองอร่ ามกุล
และธนกฤต ฉัตราภรณ์ (2554) “นโยบายกองทุนขนาดใหญ่ภาครัฐภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ดา้ นเงินทุน”
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, กันยายน 2554
2
ในข้อนี้เป็ นการเสนอรู ปแบบกองทุนลงทุนต่างประเทศภาครัฐรู ปแบบหนึ่งในเบื้องต้น เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ย
ประโยชน์/ข้อจากัด ตัวอย่างในต่างประเทศในบทที่ 2 หัวข้อ Sovereign Wealth Fund
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โดยที่มาของเงินลงทุนสามารถนามาจากทุนหมุนเวียนของภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ต้องมีขนาดใหญ่พอให้เกิดผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุน
เกิด Economy of Scale ในเรื่ องต้นทุน ในขณะเดียวกันไม่ใหญ่เกินไปจนสร้างปั ญหาต่อสภาพคล่อง
และขัดวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนต่าง ๆ โดยปี แรก เสนอ 9 หมื่นล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.9
ของทรัพย์สินของทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อร้อยละ 9.0 ของเงินฝากธนาคาร
วงเงิน 9 หมื่นล้านบาทนี้ อาจจะกาหนดเป็ นหลายนโยบายลงทุนแบ่งเป็ นกองทุนย่อย (Subfund) ให้เลือก เช่น นโยบายตลาดเงินต่างประเทศและนโยบายตราสารหนี้ ต่างประเทศ ในช่วงแรก
และในระยะต่อไปมีนโยบายโครงสร้างพื้นฐานหรื ออสังหาริ มทรัพย์ และแบ่งตามระยะเวลา 6 เดือน
9 เดือน 12 เดือน หรื อ 24 เดือน เป็ นต้น เพื่อมีรูปแบบการลงทุนเป็ นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
ที่ตอ้ งการลงทุน
มีระยะเวลาออกหน่วยลงทุน เป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 2-3 หมื่นล้านบาท แต่ละไตรมาส
มีหลายกองทุนย่อย (ต้องร่ วมพิจารณากับ ธปท. เพื่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมกับเงินทุนไหลเข้าออกและค่าเงิน ตลอดจนสภาพของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน)
ในช่วงแรกเสนอให้มีการลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ ที่มีความมัน่ คงสู ง และปิ ดความเสี่ ยงค่าเงิน
โดยวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ที่มาของเงินทุน และวิธีการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง ระยะเวลา
การลงทุนรู ปแบบและการกากับดูแล และการบริ หารจัดการ มีดงั นี้
7.1.1 วัตถุประสงค์
1) พัฒนากลไกการลงทุนระหว่างประเทศสาหรับภาครัฐเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพเงินทุน
เคลื่อนย้ายและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท
2) ส่ งเสริ มการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินของรัฐ
7.1.2 เป้าหมายของกองทุน
1) จัดตั้งกองทุนกลางเพื่อการลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศของรัฐ
ขนาด 9 หมื่นล้านบาท
2) ลงทุนในตราสารมัน่ คงสู ง ทั้งในและต่างประเทศ กรณี ลงทุนในต่างประเทศ
ทาการปิ ดความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน มุ่งสร้างผลตอบแทนไม่ต่ากว่าพันธบัตรรัฐบาลไทย สาหรับเงิน
ลงทุน
3) ช่วยสร้างเสถียรภาพเงินทุนเคลื่อนย้ายและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท
4) เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีต่อสาธารณชนถึงการลงทุนในต่างประเทศ
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7.1.3 ทีม่ าของเงินทุน
1) หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นทุนหมุนเวียนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยหลักการคือเปลี่ยนเงินฝากธนาคารนามาลงทุนให้ยดื หยุน่ ขึ้น
โดยเน้นลงทุนใน Fixed Income ในต่างประเทศที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงิน
2) หน่วยงานภาครัฐ สามารถเลือกรู ปแบบการลงทุน ทั้งการฝากเงิน (เช่นเดียวกับ
การฝากธนาคาร แต่ให้ฝากในช่องทางเงินฝากพิเศษ ผูฝ้ ากไม่ตอ้ งทาการแก้กฎระเบียบ นโยบาย
การลงทุน และวิธีการบริ หารเงินให้ผลตอบแทนสู งกว่าเงินฝากธนาคารทัว่ ไป แต่ผลตอบแทนต่ากว่า
การซื้ อหน่วยลงทุน) และการซื้ อหน่วยลงทุน (กรณี ที่หน่วยงาน มีนโยบาย กฎระเบียบเอื้ออานวย
สามารถเลือกซื้อหน่วยลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู ง) อย่างไรก็ตาม ได้มีการวิเคราะห์วา่ หน่วยงานส่ วน
ใหญ่ไม่มีนโยบายและกฎระเบียบที่เอื้ออานวย ต่อการซื้ อหน่วยลงทุน คาดว่าช่วงแรกของการจัดตั้ง
กองทุนจะต้องใช้ช่องการเงินฝากพิเศษของธนาคารของรัฐ
3) ช่วง 4 ปี แรกของการจัดตั้งกองทุนจะต้องใช้ช่องการเงินฝากพิเศษของธนาคาร
ของรัฐก่อนพิจารณาใช้วธิ ี การออกขายหน่วยลงทุน
ตารางที่ 7.1 สรุ ปทางเลือกรู ปแบบการลงทุนของผู้ลงทุน และข้ อดีข้อจากัด
ทางเลือกรู ปแบบการลงทุน
ของผู้ลงทุน
1. ช่องทางเงินฝากพิเศษ

2. หน่วยลงทุน

ข้ อดีข้อจากัด
ข้ อดี: หน่วยงานเจ้าของเงิน ไม่ตอ้ งทาการแก้กฎระเบียบ
นโยบาบยการลงทุน และวิธีการบริ หารเงิน ให้ผลตอบแทนสู ง
กว่าเงินฝากธนาคารทัว่ ไป
ข้ อจากัด: ผลตอบแทนต่ากว่าการซื้ อหน่วยลงทุน ต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายให้ธนาคารที่เป็ นผูเ้ ปิ ดช่องทางเงินฝากพิเศษ และควร
แก้กฎระเบียบให้ธนาคารของรัฐช่วยผ่อนคลายเรื่ องการกัน
สารองสิ นทรัพย์เสี่ ยงสาหรับเงินที่นาไปลงทุนต่อ
ข้ อดี: ให้ผลตอบแทนได้สูงขึ้น มากกว่าการฝากธนาคาร และ
การใช้ช่องทางการฝากเงินพิเศษ
ข้ อจากัด: หน่วยงานของรัฐส่ วนใหญ่ไม่มีนโยบาย หรื อ
กฎระเบียบส่ งเสริ มการลงทุนในหน่วยลงทุนโดยเฉพาะการ
ลงทุนในต่างประเทศ
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ที่มา: รวบรวมโดยนักวิจยั
7.1.4 การลงทุน และการบริ หารความเสี่ ยง
1) บริ หารการลงทุนได้ยดื หยุน่ ทั้งลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นที่การลงทุน
ที่มีความมัน่ คงสู ง Investment Grade
2) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศ หรื อ Fixed Income อื่น ที่มีความมัน่ คงสู ง
Investment Grade
3) ปิ ดความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนทา Cross Currency SWAP มี Counter Party ที่มนั่ คงสู ง
7.1.5 ระยะเวลาการลงทุน
1) มีหน่วยลงทุนหลายประเภท ที่มีระยะเวลาต่างกันทั้ง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี
และอาจมีระยะอื่นที่ยาวขึ้น
7.1.6 รู ปแบบของกองทุนและการกากับดูแล
1) กองทุนส่ วนบุคคลภายใต้กฎหมายของสานักงาน ก.ล.ต.
2) การกากับดูแล มีการตั้งคณะกรรมการลงทุน หรื อตั้งที่ปรึ กษาการลงทุนมาให้
ความเห็นกลัน่ กรอง รวมทั้งการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน เพื่อให้การลงทุนเป็ นไป
ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้บริ หารการลงทุนให้เหมาะสม ซึ่งการบริ หารการลงทุน
ต่างประเทศอาจจะมีความซับซ้อน ขณะเดียวกันการบริ หารต้องมีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
จากภายนอก
มีหลายกองทุนย่อย แบ่งตามระยะเวลาการลงทุน เพื่อความคล่องตัว อาทิ 6 เดือน
9 เดือน 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน โดยทยอยออกกองทุนทั้งปี กองทุนย่อยกองทุนละ 10,000 –
20,0000 ล้านบาท
ตารางที่ 7.2 สรุ ปทางเลือกรู ปแบบกองทุน ข้ อดีข้อจากัด และกฎหมายสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ อง
ทางเลือกรู ปแบบ
ข้ อดีข้อจากัด
การจัดตั้งกองทุน
1. กองทุนส่ วน ข้ อดี: ง่ายในการจัดตั้ง เนื่องจากกฎ หรื อระเบียบใน
บุคคล
การควบคุมของ ก.ล.ต. ค่อนข้างน้อย เพียงแต่ภาครัฐจ้าง
ผูจ้ ดั การกองทุนมืออาชีพมาบริ หารจัดการ
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ทางเลือกรู ปแบบ
การจัดตั้งกองทุน

2. กองทุนรวม

ข้ อดีข้อจากัด

กฎหมายสาคัญที่
เกีย่ วข้ อง
ข้ อจากัด: เนื่องจากกองทุนส่ วนบุคคลไม่ใช่นิติบุคคลที่ เรื่ อง หลักเกณฑ์
แยกต่างหากจากส่ วนราชการ ดังนั้น การดาเนิ นการต่าง ๆ เงื่อนไข และ
จะต้องดาเนินการภายใต้กฎและระเบียบของทางราชการ วิธีการจัดตั้งและ
ทั้งสิ้ น นอกจากนี้ ไม่สามารถระดมเงินได้จากหน่วยงาน จัดการกองทุน
อื่น ๆ ได้
ประกาศ
คณะกรรมการ
ข้ อดี: เป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากหน่วนงานภาครัฐ
ภาครัฐจากหน่วยงานอื่น ๆ อาจเข้ามาร่ วมลงทุนได้เพียง กากับตลาดทุน ที่
แค่ซ้ื อหรื อขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ขนาดของกองทุนจะ ทน 27/2552 เรื่ อง
ไม่ถูกจากัดด้วยทรัพยากรของหน่วยงาน และเงินดังกล่าว หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และ
จะถูกบริ หารจัดการด้วยมืออาชีพ
วิธีการจัดตั้งและ
ข้ อจากัด: หากภาครัฐมีความประสงค์จะจัดตั้งกองทุน
จัดการกองทุน
รวมดังกล่าวอาจต้องดาเนินการแก้ไขกฎ หรื อระเบียบ
ของทางราชการบางส่ วน

3. บริ ษทั
ข้ อดี: เป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากหน่วนงานภาครัฐ
โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริ ษทั คือการ
แสวงหากาไรเพื่อนามาแบ่งปั นกันในระหว่างผูถ้ ือหุ น้
ข้ อจากัด: เนื่องจากภาครัฐไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ใน
การแสวงหากาไรเป็ นสาคัญ การจัดตั้งบริ ษทั น่าจะเป็ น
รู ปแบบที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภาครัฐ
นอกจากนี้ หากภาครัฐมีความประสงค์จะจัดตั้งบริ ษทั
อาจต้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมาย กฎ หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งนิติ
บุคคล

7.1.7 การบริหารจัดการ
1) ให้ผบู ้ ริ หารมืออาชีพดาเนินการ ซึ่ งอาจเป็ นคนไทย เช่น กรณี กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง
ที่ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จก.(มหาชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็ม
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เอฟ ซี จากัด(มหาชน) ร่ วมบริ หารหรื อต่างชาติที่มีความน่าเชื่อถือและเสนอแนวทางการบริ หาร
ที่สร้างสรรค์ สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระดับความเสี่ ยงที่เท่ากัน
แผนภาพที่ 7.1 รู ปแบบกองทุนลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

• การ ั งกองทุ
ั
นขนา ห ่ เพือ่ ลงทุนระหว่าง
ประเทศ นาเงน าก นา ารของหน่ ว งานรัฐ า
รหาร ั การ

- รัก าเงน น
ล อ ทนขัน ่าเท่ากั
พัน ั รรัฐ าล ท

• ระ ทุน
ลาน าท เพือ่ ลงทุน
• เงนลงทุน ืนพรอ ล อ ทน น่ อ กว่า
ล อ ทนการลงทุน นพัน ั รรัฐ าล

window
-

ข้ อดี/โอกาส
1) เป็ นกลไกใหม่ในการบริ หารเงินทุนระหว่างประเทศภาครัฐ ที่กาหนดขนาดกองทุนได้
เลือกเวลาลงทุนได้ เลือกขอบเขตการดาเนิ นงานได้ง่าย
2) ลดแรงกดดันจากเงินทุนไหลเข้า ลดความเสี่ ยงต่อโครงสร้างทรัพย์สินหนี้สินต่างประเทศ
ของไทย และช่วยเงินบาทอ่อนค่าระดับหนึ่ง
3) เพิ่มประสบการณ์ภาครัฐในการบริ หารกองทุนขนาดใหญ่สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ
4) เพิม่ ความสะดวกและช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ สาหรับกองทุนที่ไม่มีทรัพยากร
บุคลากร ประสบการณ์ในการดาเนินการในการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสสร้างผลตอบแทนที่
สู งขึ้นของทุกกองทุน ทั้งนี้ โดยผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น(หักค่าใช้จ่ายทุกประเภท) ของการลงทุน 90,000
ล้านบาท คิดเป็ น 342 – 792 ล้านบาท สาหรับการลงทุน 1 ปี (ตามการประมาณการในตารางที่ 7.2)
5) เสริ มสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนอันดีเรื่ องการลงทุนในต่างประเทศ
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ข้ อเสี ย/ความเสี่ ยง
1) หากเกิดปั ญหาจากการลงทุนในต่างประเทศ จะส่ งผลกระทบกับชื่อเสี ยงของรัฐบาล
และผูก้ าหนดนโยบาย
2) การขาดแรงจูงใจในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนภาครัฐ ที่ได้ประโยชน์
ในรู ปผลตอบแทนไม่มาก ในขณะที่มีความเสี่ ยงจากการดาเนินงานในเรื่ องที่ไม่เคยทามาก่อน
3) ทัศนคติในทางลบที่มองว่านโยบายนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กบั ผูบ้ ริ หารกองทุนหรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยนาเงินมาจากงบประมาณหรื อเงินของภาครัฐ
4) ผลกระทบต่อค่าเงินและ Currency SWAP เนื่องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ และมุ่งหวังให้
เกิดผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนและค่าเงิน จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งประสานงานกับ ธปท.
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจากการส่ งออกเงินทุน ทั้งประเด็นเรื่ องระยะเวลาส่ งออกเงินทุน
การป้ องกันความเสี่ ยงค่าเงิน (ทา Cross Currency SWAP รายละเอียดใน Appendix B) ที่กระทบค่าเงิน
และตลาด Currency SWAP

7.2 ข้ อเสนอนโยบายการลงทุน
การเพิม่ ความยืดหยุน่ ในการลงทุน ให้สามารถลงทุนได้ท้ งั ในและต่างประเทศ ภายใต้
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ช่วยให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้ทรัพย์สินของรัฐ
เงินและทรัพย์สินของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ มีจานวนมาก บางส่ วนแต่ไม่มีการบริ หารจัดการ
ให้ดีพอ ด้วยข้อจากัด อาทิ ด้านบุคคลากร ประสบการณ์ ขนาดเงินที่ไม่มากของบางหน่วยงาน ตลอดจน
ทัศนคติของสาธารณชนที่ไม่สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ
และพบว่า มีการลงทุนที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงินแล้วผลตอบแทนในรู ปเงินบาทสู งกว่าการลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาลไทย ทั้งที่อนั ดับความน่าเชื่ อถือของผูอ้ อกตราสาร ดีกว่ารัฐบาลไทย อาทิ พันธบัตร
รัฐบาลเกาหลี และเงินฝาก Bank of China
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี อายุ 1 ปี ทาการปิ ดความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนในรู ป
เงินบาท คือ ร้อยละ 4.1 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยคือร้อยละ 3.55 หากคิดค่าบริ หาร
จัดการร้อยละ 0.17 (เท่ากับค่าบริ หารจัดการหรื อค่าใช้จ่ายของ SCBFF11M2 หน่วยลงทุนตราสารหนี้
ต่างประเทศ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลี ณ 23 สิ งหาคม 2011 ทั้งนี้ ค่าบริ หารจัดการสามารถ
ต่ากว่านี้ได้หากขนาดกองทุนใหญ่พอ และตัวอย่างการคิดค่าบริ หารจัดการที่ต่ามากของในต่างประเทศ
เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนกลางรัฐไอดาโฮ เก็บค่าบริ หารกองทุนเพียงร้อยละ 0.0022 ต่อเดือนของเงิน
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ลงทุน3 ) ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลี สู งกว่าพันธบัตรรับบาลไทยในรู ป
เงินบาทร้อยละ 0.38
หากลงทุน 90,000 ล้านบาทในกองทุนตราสารหนี้พนั ธบัตรรัฐบาลเกาหลี ผลตอบแทนที่
หักค่าใช้จ่ายทุกประเภทรวมทั้งภาษี สู งกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยร้อยละ 0.38 มีกาไรส่ วน
ต่าง 342 ล้านบาท และหากลงทุนเป็ นเงินฝาก Bank of China ผลตอบแทนในรู ปเงินบาทหักค่าใช้จ่าย
ทุกประเภท สู งกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยร้อยละ 0.94 มีกาไรส่ วนต่าง 792 ล้านบาท
ตารางที่ 7.3 เปรียบเทียบผลตอบแทนเป็ นเงินบาทของพันธบัตรรัฐบาลไทยและพันธบัตรรัฐบาลเกาหลี
ทีป่ ิ ดความเสี่ ยงค่ าเงิน (หน่ วยร้ อยละ)
พันธบัตรรัฐบาล
ไทย (Sovereign
Credit Rating
BBB+)

พันธบัตรรัฐบาล
เกาหลี (Sovereign
Credit Rating A)

เงินฝาก Bank of
China (Issuer
Rating A-)

ส่ วนต่ าง
พันธบัตร
รัฐบาลเกาหลี
- รัฐบาลไทย

ส่ วนต่ าง
Bank of
China –
พันธบัตร
รัฐบาลไทย

2
3.5
4.05

3

6 เดือน
9 เดือน

1
3.47
3.5

4.3
4.45

2-1
0.03
0.55

3-1
0.83
0.95

1 ปี

3.55

4.1

4.64

0.55

1.09

ที่มา : Standard Chartered 8 กันยายน ค.ศ. 2011 เป็ นผลตอบแทนในรู ปเงินบาทที่ปิดความเสี่ ยง
ค่าเงินและดอกเบี้ย รวมทั้งหักภาษีในต่างประเทศแล้ว แต่ยงั ไม่รวมค่าบริ หารจัดการ
นอกจากนี้ กรณี ที่ลงทุนในหุ ้นกูบ้ ริ ษทั ไทยที่ออกในต่างประเทศ หลังจากปิ ดความเสี่ ยงค่าเงิน
เต็มจานวนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ร้อยละ 1.6 – 1.8

3

http://sto.idaho.gov/services/LGIP/
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ตารางที่ 7.4 เปรียบเทียบผลตอบแทนเป็ นเงินบาทของหุ้นกู้ของธนาคารกรุ งเทพ ไทยออย์ ล และ ปตท.
ทีอ่ อกในต่ างประเทศ (หน่ วยร้ อยละ)
ผู้ออก
ธนาคารกรุ งเทพ
บริ ษทั ไทยออย์ล
บริ ษทั ปตท. -PTT

อันดับความน่ าเชื่อถือ
วันครบกาหนด
อัตราผลตอบแทน
ราคาในรู ป
(MM/YY) International National Longในรู ปสกุลบาท
USD
(%)
Long-Term
Term
AA
10/2020
BBB+
103.75% 5.20-5.25%
01/2023
BBB
AA91.95% 5.40-5.45%
10/2022
BBB+
AAA
90.25%
5.28-5.33%

ที่มา : ธนาคารไทยพาณิ ชย์ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็ นผลตอบแทนในรู ปเงินบาทที่ปิดความเสี่ ยง
ค่าเงินและดอกเบี้ยรวมทั้งหักภาษีดอกเบี้ยแล้ว
7.2.1 นโยบายการลงทุน ปี ที่ 1 – ปี ที่ 4
1) เป้ าหมายผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ากว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
2) ลงทุนในตราสารหนี้ หรื อเงินฝากสถาบันหรื อนิติบุคคลที่มีความมัน่ คงสู ง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป็ นระดับ Investment Grade
3) กรณี ลงทุนในต่างประเทศ ต้องเป็ น ระดับ Investment Grade ปิ ดความเสี่ ยงค่าเงินไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
4) กรณี ลงทุนในประเทศ ปี ที่ 3 – 4 สามารถลงทุนในตราสารความเสี่ ยงต่า หรื อมีหลักประกัน
เช่น หน่วยลงทุนอสังหาริ มทรัพย์
7.2.2 นโยบายการลงทุนปี 5 เป็ นต้ นไป
เริ่ มทาการลงทุนในตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน หรื อตราสารทุน ส่ วนหนึ่งของกองทุน อาทิ ร้อยละ 5
อย่างไรก็ตาม ควรลงทุนในระดับความเสี่ ยงต่า
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บทที่ 8
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์สาคัญคือการศึกษาแนวทางการเพิม่ มูลค่าทรัพย์สินของรัฐโดยการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐที่เหมาะสม รวมทั้งทาการประเมินโอกาส ความเสี่ ยง
และข้อจากัดต่าง ๆ ของการพัฒนากองทุนดังกล่าว ตลอดจนประเมินข้อดี ข้อเสี ย ต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม
ในบทที่ 2 ทาการศึกษาทฤษฎี การวิจยั ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่ อง การลงทุน
ระหว่างประเทศและกองทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สาคัญที่มีการลงทุนระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ (ทั้งนี้ กองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติไม่จาเป็ นต้องนาเงินลงทุนมาจากเงินทุน
สารอง) กองทุนประกันสังคม และกองทุนบาเหน็จบานาญ
ในบทที่ 3 ทาการศึกษาข้อมูลกองทุนขนาดใหญ่ภาครัฐของไทยที่มีการลงทุนในต่างประเทศ คือ
กองทุนประกันสังคม และกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พบว่า การลงทุนในตราสารหนี้ใน
ต่างประเทศได้สร้างประโยชน์ ทั้งในรู ปผลตอบแทนในรู ปเงินบาทที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยด้านการกระจาย
ความเสี่ ยงให้กบั กองทุน โดยการลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศ มีการปิ ดความเสี่ ยงค่าเงินทั้งจานวนเงิน
ลงทุนหรื อในสัดส่ วนที่สูงมาก นอกจากนี้ ในบทนี้ได้ทาการระบุแหล่งทรัพย์สินของรัฐที่สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ คือเงินฝากในสถาบันการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และทุนหมุนเวียน โดยที่ทุนหมุนเวียน1มีมากกว่า 100 กองทุน และส่ วน
ท้องถิ่นที่เป็ นนิติบุคคลมีมากกว่า 7,800 แห่ง ส่ วนใหญ่ไม่มีความชานาญและบุคลากรในการบริ หารเงิน
การปรับเปลี่ยนการบริ หารเงินโดยแบ่งเงินบางส่ วนนาไปบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาทิ ส่ วนที่เป็ น
เงินในรู ปเงินฝากธนาคารที่ผลตอบแทนไม่สูง จะเป็ นการเพิม่ รายได้ให้ภาครัฐอีกมาก
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และทุนหมุนเวียน ที่มีเงินฝาก
สถาบันการเงิน (ไม่รวมเงินฝากกระแสรายวัน) มากกว่า 1 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งหากสามารถ
เพิ่มผลตอบแทนได้ ร้อยละ 1 หมายถึง การเพิ่มรายได้ให้รัฐปี ละ 1 หมื่นล้านบาท นอกจากสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว ยังเป็ นโอกาสสร้างประโยชน์ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
ในบทที่ 4 ทาการพัฒนาแบบจาลองเศรษฐมิติ โดยพัฒนาแบบจาลองขนาดปานกลางที่สะดวกใน
การใช้ทา Simulation ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงิน โดยเลือก
1 มี 110 ทุนหมุนเวียนที่อยูใ่ นกากับดูแลของกระทรวงการคลัง อาทิ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน และเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรี ยญกษาปณ์และ
การทาของ
8-1

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

พัฒนาแบบจาลองขนาดกลาง โดยประยุกต์และปรับปรุ งแบบจาลองเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2549 และ
แบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุน เวทางค์และคณะ (2552)2 ระบบแบบจาลองเศรษฐมิติการเคลื่อนย้าย
เงินทุนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ ประเมินผลกระทบของเคลื่อนย้ายเงินทุน ทั้งจากการไหลออกของเงิน
ลงทุนและการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศต่อเศรษฐกิจไทย อัตราแลกเปลี่ยน การบริ โภค
และการลงทุน เป็ นต้น
ในบทที่ 5 ทาการวิเคราะห์โอกาส ความเสี่ ยง จุดแข็งและข้อจากัดของการพัฒนากองทุนของรัฐ
เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ได้ประเมินโอกาสและความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
ว่าการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนนอกจากเกิดประโยชน์กบั กองทุนเองแล้ว ยังเป็ นโอกาสสร้าง
ประโยชน์กบั เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ช่วยลดความไม่สมดุลของทรัพย์สินหนี้ สินต่างประเทศ
ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และลดแรงกดดันต่อราคาทรัพย์สินของไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ จากัดใน
การลงทุนในต่างประเทศ จากการไม่มีนโยบายภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศสาหรับภาครัฐ ข้อจากัด
ด้านกฎระเบียบ การขาดความรู้และประสบการณ์สาหรับบางกองทุนภาครัฐ สาธารณชนมีทศั นคติไม่ดีกบั
การลงทุนในต่างประเทศ และข้อจากัดในการบริ หารความเสี่ ยง อัตราแลกเปลี่ยน
บทที่ 6 ได้วเิ คราะห์วา่ การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ
หากมีขนาดการลงทุนที่มากพอจะเป็ นประโยชน์กบั เศรษฐกิจในภาพรวม ช่วยลดความไม่สมดุลของ
ทรัพย์สินหนี้สินต่างประเทศ ช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทรวมทั้งลดแรงกดดันต่อราคาทรัพย์สิน
ของไทย สาหรับความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนขนาดใหญ่น้ นั ได้วเิ คราะห์สภาพคล่อง
ของทรัพย์สินต่างประเทศของไทย ซึ่ งสามารถประเมินจากปริ มาณเงินทุนสารอง และประมาณการ
ความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศ จากการวิเคราะห์พบว่า เงินทุนสารองของไทยสู งมากและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ในขณะความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศลดลงมาก ตลอดจนความเสี่ ยงในภาคเอกชน
ลดลงมากเช่นกัน
การส่ งออกเงินลงทุน 3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 1.6 ของเงินทุนสารองกระทบหรื อ
สร้างความเสี่ ยงต่อสภาพคล่องของเงินทุนสารองไทยในระดับต่าไม่มีนยั สาคัญ ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยน
เงินฝากธนาคาร เป็ นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ฝากเงิน ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของหน่วยงานของรัฐที่นาเงินมาร่ วมลงทุน
บทที่ 7 เป็ นการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยกรอบแนวคิดการจัดทาข้อเสนอแนะมาจาก
บทที่ 2 ตัวอย่าง ประสบการณ์ของกองทุนขนาดใหญ่ในต่างประเทศ บทที่ 3 เรื่ องข้อมูลการลงทุนของ
2

เวทางค์ พ่วงทรัพย์ พงศ์นคร โภชากรณ์ สุ ธี เหลืองอร่ ามกุล นงนุช ตันติสนั ติวงศ์ (2549) “โครงการพัฒนาระบบประมาณ
การเศรษฐกิจการคลัง 2549” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และเวทางค์และคณะ (2552) “โลกาภิวตั น์ดา้ นเงินทุนและ
ตลาดทุนไทย” สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สาหรับรายละเอียดของแบบจาลองการเคลื่อนย้ายเงินทุนอยูใ่ น ส่วน 4.2
สาหรับผลกระทบ เป็ นการวิเคราะห์เฉพาะผลกระทบจากการไหลออกของเงินทุน ไม่ได้รวมผลกระทบจากการส่งเงิน
และกาไรกลับเข้าประเทศ และวิเคราะห์เฉพาะการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
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กองทุนขนาดใหญ่ต่าง ๆ การวิเคราะห์ในบทที่ 5 เรื่ องโอกาสและความเสี่ ยงของการลงทุนในต่างประเทศ
ข้อจากัดต่าง ๆ ของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนไทย การประเมินความต้องการในการลงทุน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่ให้ความสาคัญกับความมัน่ คงของการลงทุน การประเมินประสบการณ์
การลงทุนของ กบข. และ กปส. ข้อจากัดการลงทุนในต่างประเทศต่าง ๆ ของกองทุนภาครัฐ รวมทั้งข้อเท็จ
ริ งที่วา่ มีการลงทุนต่างประเทศใน Fixed Income ที่ Investment Grade ปิ ดความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ให้ผลตอบแทนที่ไม่ต่ากว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย
สาหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐที่สาคัญสรุ ปได้
ดังนี้
1) ที่มาของเงินทุน
- หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นทุนหมุนเวียนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยหลักการคือเปลี่ยนเงินฝากธนาคาร นามาลงทุนให้ยดื หยุนขึ้น โดยเน้นลงทุนใน
Fixed Income ในต่างประเทศ ที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงิน
- หน่วยงานภาครัฐ สามารถเลือกรู ปแบบการลงทุน ทั้งการฝากเงิน (เช่นเดียวกับการฝาก
ธนาคาร แต่ให้ฝากในช่องทางเงินฝากพิเศษ ผูฝ้ ากไม่ตอ้ งทาการแก้กฎระเบียบ นโยบายการลงทุน
และวิธีการบริ หารเงิน ให้ผลตอบแทนสู งกว่าเงินฝากธนาคารทัว่ ไป แต่ผลตอบแทนต่ากว่าการซื้ อหน่วย
ลงทุน) และการซื้ อหน่วยลงทุน (กรณี ที่หน่วยงาน มีนโยบาย กฎระเบียบเอื้ออานวย สามารถเลือกซื้ อ
หน่วยลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู ง) อย่างไรก็ตาม ได้มีการวิเคราะห์วา่ หน่วยงานส่ วนใหญ่ไม่มีนโยบายและ
กฎระเบียบที่เอื้ออานวย ต่อการซื้ อหน่วยลงทุน คาดว่าช่วงแรกของการจัดตั้งกองทุนจะต้องใช้ช่องการเงิน
ฝากพิเศษของธนาคารของรัฐ
- ช่วง 4 ปี แรกของการจัดตั้งกองทุนจะต้องใช้ช่องการเงินฝากพิเศษของธนาคารของรัฐ
ก่อนพิจารณาใช้วธิ ี การออกขายหน่วยลงทุน
2) นโยบายการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
- มีการลงทุนที่ยดื หยุน่ ลงทุนได้ท้ งั ในและต่างประเทศ โดยมีเป้ าหมายสร้างผลตอบแทน
การลงทุนให้สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล โดยลงทุนในรู ปเงินฝากหรื อตราสารหนี้ ระดับ Investment Grade
เน้นลงทุนใน Fixed Income ในต่างประเทศ ที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงิน
- การลงทุนในต่างประเทศช่วง 1-4 ปี แรก ควรลงทุนในลักษณะที่มนั่ คงสู งในลักษณะ
Fixed Return ที่ Investment Grade ปิ ดความเสี่ ยงค่าเงินบาท จากนั้น พิจารณาสนับสนุ นการลงทุนใน
ตราสารที่มนั่ คงมีสินทรัพย์ค้ าประกัน มีผลตอบแทนสู งขึ้น อาทิ กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อกองทุน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะที่กาหนดวิธีการคืนเงินต้นหรื อประเมินมูลค่าเงินต้นได้อย่างชัดเจน
- การลงทุนแบบง่าย Buy and Hold สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า การฝากธนาคาร
ร้อยละ 1.3-2.6 ตามตารางที่ 8.1
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ตารางที่ 8.1 เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการบริหารเงินและการฝากธนาคารพาณิชย์ ในไทย
เงินฝาก
ธนาคาร
พาณิชย์
(เฉลีย่ 5
ธนาคารใหญ่ )

ตั๋วเงินคลัง
หรือพันธบัตร
รัฐบาลไทย
(Sovereign
Credit
Rating
BBB+)

หุ้นกู้
บริษทั เอกชน
ในไทย
(Investment
Grade)
/2

หุ้นกู้บริษทั เอกชน
เงินฝากสถาบัน
การเงินหรือ
พันธบัตรรัฐบาลใน
ต่ างประเทศ
(Investment Grade)
/3

ส่ วนต่ าง
ผลตอบแทนสู งสุ ดของ
(2) (3) (4)
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
ในไทย

1
0.7

2
2.0

3
NA

4
NA

สูงสุดของ (2, 3, 4) – 1
1.3

2.4

2.56

NA

4.3 /4

1.9

1 ปี

2.7

2.57

2.77

4.3 /5

1.4

2-3ปี

2.6

2.91

3.31

4.6 /6

2.0

4 ปี ขึน้ ไป

2.6

3.46

3.96

5.2 /7

2.6

ออมทรัพย์
(ถอนได้ทุกวัน)
6 เดือน

ที่มา : /1 รวบรวมโดยนักวิจยั ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
/2 ค่าเฉลี่ยหุ น้ กูเ้ อกชนจาก Thai BMA
/3 ผลตอบแทนการลงทุนในต่างประเทศอยูใ่ นรู ปเงินบาท ที่ปิดความเสี่ ยงค่าเงินและดอกเบี้ย
รวมทั้งหักภาษีดอกเบี้ยแล้ว ไม่รวมค่าบริ หาร (ตัวอย่าง ค่าบริ หารกองทุนคิดเป็ นร้อยละ 0.17
และ 0.11 สาหรับกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศของ บลจ.ไทยพาณิ ชย์ จากัด มหาชนและบลจ. MFC)
/4 กรณี 6 เดือน จากการฝากเงิน AKbank Turkey (Moody’s Rating Baa3)
/5 กรณี 1 ปี จากการฝากเงิน AKbank Turkey (Moody’s Rating Baa3)
/6 กรณี 2-3 ปี จากพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซีย (Moody’s Rating Baa3)
/7 กรณี 4 ปี ขึ้นไป จากหุ น้ กูธ้ นาคารกรุ งเทพออกในต่างประเทศ (S&P Rating BBB+)
3) ขนาดของกองทุน
ขึ้นกับระยะเวลา ในระยะ 1-2 ปี แรก อาจพิจารณาให้มีขนาด 3-4 หมื่นล้านบาท จากนั้น
ในปี ที่ 3 – 4 มีขนาด 9 หมื่นล้านบาท เพื่อให้มีขนาดที่ไม่เล็กเกินไป
4) ระยะเวลาการลงทุน
มีการลงทุนหลายประเภท ที่มีระยะเวลาต่างกันทั้ง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี
และระยะอื่นที่ยาวขึ้น
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5) รู ปแบบของกองทุนและการกากับดูแล
กองทุนส่ วนบุคคลภายใต้กฎหมายของสานักงาน ก.ล.ต.
การกากับดูแล มีการตั้งคณะกรรมการลงทุน หรื อตั้งที่ปรึ กษาการลงทุน มาให้ความเห็น
กลัน่ กรอง รวมการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน เพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้บริ หารการลงทุนให้เหมาะสม ซึ่ งการบริ หารการลงทุนต่างประเทศอาจจะมี
ความซับซ้อน ขณะเดียวกันการบริ หารต้องมีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้จากภายนอก
มีหลายกองทุนย่อย แบ่งตามระยะเวลาการลงทุน เพื่อความคล่องตัว อาทิ 6 เดือน 9 เดือน
12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน โดยทยอยออกกองทุนทั้งปี กองทุนย่อยกองทุนละ 10,000 – 20,0000
ล้านบาท
6) การบริ หารจัดการ
ให้ผบู ้ ริ หารมืออาชีพดาเนินการ ซึ่ งอาจเป็ นคนไทย เช่น กรณี กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ ง
ที่ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จก.(มหาชน) และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จากัด(มหาชน) ร่ วมบริ หารหรื อต่างชาติที่มีความน่าเชื่ อถือและเสนอแนวทางการบริ หารที่สร้างสรรค์
สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระดับความเสี่ ยงที่เท่ากัน
7) การแก้กฎระเบียบ กฎหมาย
โดยที่ระยะเวลา 4 ปี แรก ได้เสนอให้ใช้ช่องทางการรับเงินลงทุนผ่านสถาบันการเงินของ
รัฐ ซึ่ งต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินของรัฐ จากต้นทุนการบริ หารจัดการ และการกันสารอง
สาหรับเงินนาไปลงทุนที่รับมาจากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่ร่วมลงทุน จึงควรพิจารณาผ่อนปรณเงื่อนไข
การนับสิ นทรัพย์เสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากเป็ นเงินในลักษณะที่ส่งต่อ (Pass-Through) ให้กองทุนเพื่อ
การลงทุนของรัฐดาเนินการต่อและรับผิดชอบ
- ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปี แรก ที่เน้นการระดมเงินจากหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางของธนาคาร
จึงไม่มีความจาเป็ นในการ แก้กฎหมายหรื อกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปอาจพิจารณาให้
หน่วยงานต่างของรัฐปรับปรุ งกฎระเบียบของตนเอง3 เพื่อให้สามารถลงทุนในรู ปแบบหน่วยลงทุนที่
กองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐออกขาย

3

มีกฎระเบียบแตกต่างของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีกฎหมายจัดตั้งที่
หลากหลายแตกต่างกันไป มีกฎระเบียบกากับดูแลที่หลากหลายแตกต่างกันไปเช่นกัน
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แผนภาพที่ 8.1 รู ปแบบกองทุนเพือ่ การลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

•

•
•

window
-

โดยสรุ ป การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐสร้างโอกาสที่สาคัญดังนี้
1) เป็ นกลไกใหม่ในการบริ หารเงินทุนระหว่างประเทศภาครัฐ ที่กาหนดขนาดกองทุนได้ เลือกเวลา
ลงทุนได้ เลือกขอบเขตการดาเนินงานได้ง่าย
2) ลดแรงกดดันจากเงินทุนไหลเข้า ลดความเสี่ ยงต่อโครงสร้างทรัพย์สินหนี้สินต่างประเทศ
ของไทย และช่วยเงินบาทอ่อนค่าระดับหนึ่ง
3) เพิ่มประสบการณ์ภาครัฐในการบริ หารกองทุนขนาดใหญ่สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ
4) เพิ่มความสะดวกและช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ สาหรับหน่วยงานของรัฐ กองทุนของรัฐ
ที่ไม่มีทรัพยากร บุคลากร ประสบการณ์ในการดาเนินการในการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น(หักค่าใช้จ่ายทุกประเภท) ของการลงทุน 90,000 ล้านบาท
คิดเป็ น 1,170 ล้านบาท (ค่าบริ หารจัดการร้อยละ 0.2) สาหรับการลงทุนทุก 1 ปี หรื อ 4,680 ล้านบาท
ต่อ 4 ปี
5) เสริ มสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนอันดีเรื่ องการลงทุนในต่างประเทศ
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การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

สาหรับความเสี่ ยงในการพัฒนากองทุนที่สาคัญคือ
1) หากเกิดปั ญหาจากการลงทุนในต่างประเทศ อาจมีผลส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของรัฐบาล
และผูก้ าหนดนโยบาย
2) ขาดแรงจูงใจในการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ประโยชน์ในรู ปผลตอบแทนไม่มาก
ในขณะที่มีความเสี่ ยงจากการดาเนินงานในเรื่ องที่ไม่เคยทามาก่อน
3) ทัศนคติในทางลบที่มองว่านโยบายนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กบั ผูบ้ ริ หารกองทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยนาเงินมาจากงบประมาณ หรื อเงินของภาครัฐ
4) ผลกระทบต่อค่าเงินและ Currency SWAP เนื่ องจากกองทุนมีขนาดใหญ่ และมุ่งหวังให้เกิดผล
กระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนและค่าเงิน จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งประสานงานกับ ธปท. อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจากการส่ งออกเงินทุน ทั้งประเด็นเรื่ องระยะเวลาส่ งออกเงินทุน การป้ องกัน
ความเสี่ ยงค่าเงินที่กระทบค่าเงิน และตลาด Currency SWAP
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาครั้งแรกของไทยที่ทาการเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับพัฒนากองทุน
เพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ โดยทาการระบุแหล่งที่มาของเงินสาหรับจัดตั้งกองทุนอย่างชัดเจน
แนวทางการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมตัวอย่างตราสารสาหรับการลงทุนพร้อมข้อกาหนดเรื่ องความเสี่ ยง
ทาการเสนอรู ปแบบกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐรู ปแบบหนึ่ง เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ย
ได้เห็นประโยน์/ข้อจากัด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การศึกษาในเรื่ องนี้มีความสมบูรณ์ มีความเห็นว่าควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเหมาะสมของการจัดตั้งและรู ปแบบของกองทุนกลางบริ หารทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ
(ลักษณะคล้าย Temasek ของสิ งค์โปร์ ซึ่ งไม่จากัดการลงทุน ทาได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ และมีการ
ลงทุนระยะยาว มุ่งผลตอบแทนสู ง มีการลงทุนใน Equity หรื อการลงทุนโดยตรง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความพร้อมของรัฐวิสาหกิจ)
2. ความเหมาะสมของการจัดตั้งและรู ปแบบของกองทุนความัง่ คัง่ แห่งชาติ (ที่นาเงินลงทุนมาจาก
เงินทุนสารอง)
ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติ หรื อกองทุนกลางบริ หารทรัพย์สินภาครัฐ (สามารถ
พิจารณาว่าเป็ นกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติได้) สามารถนาเงินมาจากหลายแหล่ง ทั้งเงินทุนสารอง
เงินงบประมาณรัฐบาล ทรัพย์สินของกองทุนภาครัฐ ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ระดมทุนจากภาคเอกชน
(เช่น Temasek) หรื อใช้หลายแหล่งร่ วมกัน ทั้งนี้ ตาม 1. แหล่งที่มาของเงินไม่ได้มาจากเงินทุนสารอง
ซึ่ งแหล่งที่มาของเงินย่อมส่ งผลให้วตั ถุประสงค์และรู ปแบบการจัดตั้งกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติแตกต่าง
กัน
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ภาคผนวก
คาอธิบายศัพย์ สาคัญ
The Association of Southeast Asian Nations Plus Three Countries (ASEAN+3) เป็ น
องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของ 10 ชาติแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศ
ไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน ลาว พม่า กัมพูชา และอีกสามประเภทนอกกลุ่ม
ASEAN ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก และผลักดันให้
เกิดความสัมพันธ์อนั ดีภายในประเทศกลุ่ม ASEAN และผลักดันให้เกิดชุมชน ASEAN ภายในปี 2015
Asset-Backed Security (ABS) เป็ นกลุ่มสิ นค้าทางด้านการเงินภายใต้ประเภทตราสารหนี้
(Fixed Income)ที่มีความซ้ าซ้อนในด้านแนวคิดมากกว่าตราสารหนี้ทวั่ ไป โดยมีการผ่านกระบวนการ
Securitization ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Mortgage Back Security ต่างกันเพียงสิ นทรัพย์ที่นามาค้ าประกัน
โดยนาเอาสิ นทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ อสังหาริ มทรัพย์ ตัวอย่างเช่น เงินกู้ การปล่อยเช่า หนี้สิน
ทางด้านบัตรเครดิต หรื อรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ(Account Receivable) หรื อกลุ่มเงินกูส้ ิ นเชื่อรถยนต์
เป็ นต้น มาค้ าประกันเพื่อให้ในการออกตราสารหนี้ สามารถอ่านรายละเอียดต่อได้ใน Securitization
และ Mortgage Backed Securitization (MBS)
Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX) เป็ นดัชนีที่แสดงผล
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับตลาด โดยที่นามาจากข้อมูล Implied Volatility ที่จะเกิดขึ้นภายใน 30 วันของ
ราคาตลาดของ S&P 500 Index option ซึ่งตัวดัชนี VIX นั้นก็มีหลากหลายเพื่อให้สะท้อนความเป็ นจริ ง
ของตลาดนั้น ๆ
Closed Ended Funds เป็ นวิธีการหนึ่งของการลงทุนใน Mutual Fund โดยนักลงทุนต้องทา
การซื้ อขายกองทุนในช่วงเวลาที่มีการระบุไว้เท่านั้น ซึ่ งค่อนข้างมีความคล่องตัวต่า
Collateralized Debt Obligation Squared (CDO-Squared) เป็ นตราสารหนี้ในกลุ่มประเภท
เดียวกับ CDOs แต่ CDO-Squared นั้นมีความแตกต่างตรงที่สินทรัพย์ที่นามาค้ าประกันนั้นจะเป็ น
พวก CDOs tranch ที่แตกต่างกัน ซึ่ ง CDO-Squared นั้นมีความเสี่ ยงและความซ้ าซ้อนมากกว่า CDOs
ทัว่ ไป ปกติแล้ว CDO จะเป็ นการนาเงินลงทุนก้อนใหญ่มาลงทุนโดยแบ่งเป็ น Tranch ย่อย โดยแต่ละ
Tranch ก็จะมีเงื่อนไขการลงทุน หรื อผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
Collateralized Debt Obligations (CDOs) เป็ นตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง (Fixed Income) ที่
ผ่านการทา Securitization ซึ่ งถูกแบ่งอยูใ่ นประเภทเดียวกับ Asset Backed Security CDOs สาหรับเป็ น
ตัวค้ าประกันนั้นมักจะเป็ นเงินกูอ้ ื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่ องกับพวกเงินกูท้ ี่อยูอ่ าศัย ตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้
เอกชนที่มีการจัดอันดับสู ง หรื อตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market Bond) Real
Estate Investment Trust ( REITs) เป็ นต้น
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Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) เป็ นกลุ่มตราสารหนี้ประเภทเดียวกับ
Mortgage-Backed Securities (MBS) แต่แตกต่างกันตรงที่สินทรัพย์ค้ าประกันนั้นจะเป็ นเงินกู้ หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ของลูกค้ากลุ่มธุ รกิจเท่านั้น ซึ่ งเหมาะกับนักลงทุนด้านอสังหาริ มทรัพย์ที่สนใจต่าง ๆ
Commodity futures เป็ นสิ นค้าทางการเงินประเภท Future ที่อนุ ญาตให้มีการตกลงราคาซื้ อ
ขายสิ นค้าจาพวก Commodity ล่วงหน้าระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้าที่นามาใช้อา้ งอิงล่วงหน้า แต่ในปั จจุบนั มักจะทาเพื่อเป็ นการเก็งกาไร
และแสวงหาผลประโยชน์มากกว่า ซึ่ งสิ นค้าประเภท Commodity อาจจะเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรที่เรา
คุน้ เคย เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ทองคา น้ ามัน เป็ นต้น
Compound annual growth Rate (CAGR) เป็ นอัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังว่าจะ
ได้รับจากการลงทุนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งได้มาจากการคานวณจากสู ตร CAGR = (Ending
Value/Beginning Value)^(1/No. of year))-1
Corporate credit เป็ นสัญญาข้อตกลงระหว่างสองกลุ่ม โดยให้สิทธิ์ แก่กลุ่มธุ รกิจในการจะ
ได้รับบางสิ่ งก่อน แล้วจึงจ่ายเงินทีหลัง ตัวอย่างเช่น Trade Finance เป็ นต้น
Credit Default Swap (CDS) เป็ นกลุ่มสิ นค้าด้านอนุพนั ธ์ที่เรี ยกว่า SWAP อาจจะกล่าวได้วา่
มีคุณสมบัติเสมือนเป็ นหลักประกันทางด้าน Credit โดยที่มีการถ่ายเทความเสี่ ยงด้านเครดิตของอีกผูถ้ ูก
คุม้ ครองไปสู่ ผคู ้ ุม้ ครอง ผูท้ ี่ซ้ื อ CDS จะได้รับสิ ทธิ์ คุม้ ครองทางด้านความเสี่ ยงด้านเครดิต โดย
แลกเปลี่ยนกับการจ่ายค่า premium ให้กบั ผูค้ ุม้ ครอง ตัวอย่างเช่น ผูถ้ ูกคุม้ ครองมีความเสี่ ยงที่อาจจะเกิด
จากการที่ตนเองนั้นได้ออกตราสารหนี้ ผูถ้ ูกคุม้ ครองจึงถ่ายเทความเสี่ ยงของตนให้กบั ผูค้ ุม้ ครอง
แลกเปลี่ยนกับการจ่ายค่า Premium หากเกิดการผิดชาระหนี้เกิดขึ้น หรื อการล้มละลายของผูถ้ ูกคุม้ ครอง
ผูค้ ุม้ ครองนั้นจะต้องทาหน้านี้ชดใช้ค่าเสี ยหายแทนผูถ้ ูกคุม้ ครอง
Cross Currency Swap (CCS) เป็ นการตกลงแลกเปลี่ยนเงินต้นต่างสกุลกัน มีการจ่ายดอกเบี้ย
กันในรู ปสกุลเงินที่ต่างกัน และคู่สัญญาต้องคืนเงินต้นเต็มจานวนให้แก่กนั เมื่อครบกาหนดสัญญา โดย
มีการระบุจานวนเงินรับและจ่ายของแต่ละสกุลเงิน และกาหนดเวลาที่แน่นอน อาจมีสถาบันการเงินทา
หน้าที่เป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนหรื ออาจเป็ นคู่สัญญาอีกด้านหนึ่งให้แทน มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่จะได้รับหรื อจะต้องจ่ายออกไปในอนาคต
CCS สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
1. การแลกเปลี่ยนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
2. การแลกเปลี่ยนเฉพาะเงินต้น
3. การแลกเปลี่ยนเฉพาะดอกเบี้ย
การจ่ายอัตราดอกเบี้ยของ CCS อาจทาได้หลายรู ปแบบ
- การจ่ายอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองสกุลเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่
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- การจ่ายอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองสกุลเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยอ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาด เช่น MLR
- การจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่สาหรับสกุลเงินแรก และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสาหรับสกุลเงินที่
สอง
- การจ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสาหรับสกุลเงินแรก และอัตราดอกเบี้ยคงที่สาหรับสกุลเงินที่
สอง
Currency Forward เป็ นสิ นค้าอนุพนั ธ์ที่เป็ นการตกลงซื้ อขายราคาของ Currency ในอนาคต
โดยได้ตกลงวันและเวลาในอนาคตด้วยกันทั้งสองฝ่ าย โดย Currency เป็ น Underlying asset สาหรับตัว
Forward contract นั้นมีความคล้ายคลึงกับ Future forward แต่แตกต่างกันที่ Forward นั้นมีการทาซื้ อขาย
ในตลาด Over the counter market (OTC)
Currency swap สาหรับ currency swap นั้น อาจจะมองว่าคล้ายคลึงกับการซื้ อขายอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็ นการแลกเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างสองกลุ่มบุคคล และกลุ่มสกุลเงิน
โดยสองกลุ่มบุคคลจะทาการตกลงอัตราการแลกเปลี่ยนและวันแลกเปลี่ยนในอนาคต ซึ่ งสิ นค้าตัวนี้จะ
ช่วยให้ผซู ้ ้ื อขายสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และเงื่อนไขข้อตกลงก็ค่อนข้าง
ไม่ตายตัวแล้วแต่บุคคลทั้งสองฝ่ าย
Derivatives เป็ นสิ นค้าทางการเงินประเภทหนึ่งที่มูลค่า หรื อราคาของสิ นค้านั้นขึ้นอยูก่ บั
Underlying asset ที่ไปผูกด้วย ตัวอย่างสาหรับสิ นค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ Future, Forward, Option และ
Swap เป็ นต้น
Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) เป็ นดัชนี ช้ ีวดั ภาวะตลาดและการลงทุนของ
ประเทศอเมริ กา โดยคัดเลือกจากตราสารทุน 30 ตัวที่มีชื่อเสี ยงและการเติบโตอย่างมัน่ คงในหลากหลาย
อุตสาหกรรม
Earning Per Share growth rate (EPS) EPS เป็ นตัวบ่งชี้ ถึงความสามารถที่บริ ษทั ทากาไร
ได้ในแต่ละปี โดยเลขที่ EPS แสดงผลนั้นจะเป็ นตัวผลกาไรที่บริ ษทั สามารถทาให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ต่อหนึ่ง
หุน้ ซึ่งสามารถคานวณได้จากสู ตร EPS = (Net Income - Preferred stock dividend)/ No. of share
outstanding. สาหรับ Earning Per Share growth rate จะเป็ นตัวเลขที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบ EPS
ในปี ปั จจุบนั กับปี ก่อนหน้า โดยแสดงผลออกมาในรู ปของเปอร์ เซนต์ เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการ
เจริ ญเติบโตของบริ ษทั ว่ามีการเจริ ญเติบโตอย่างคงที่ ถดถอย หรื อเพิม่ ขึ้น
Emerging markets เป็ นกลุ่มประเทศที่มีการเจริ ญเติบโตของประเทศในแง่ของเศรษฐกิจการ
ลงทุน และอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นที่สนใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน ตัวอย่างเช่น แถบประเทศเอเชีย
เป็ นต้น
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Equity เป็ นประเภทของสิ นค้าทางการเงิน ที่คนมักรู ้จกั กันในนาม ตราสารทุน นักลงทุนผูเ้ ป็ น
เจ้าของสิ นทรัพย์ประเภทนี้จะได้รับสิ ทธิ์ เสมือนเป็ นเจ้าของบริ ษทั ตัวอย่าง สิ นค้าประเภทนี้ ได้แก่
Common stock, Preferred stock
Equity Index Futures เป็ นสิ นค้าทางการเงินประเภท Future contract โดยมูลค่าของสิ นทรัพย์
ได้ผกู ไว้กนั ดัชนีของตลาดหุ ้นต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น MSCI Equity Indices Future ซึ่ งอยูภ่ ายใต้ US Future
Exchange of NYSE Euro next ซึ่ งการลงทุนประเภทนี้
Equity Index Options เป็ นสิ นค้าทางการเงินประเภท Option contract โดยมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ได้ผกู ไว้กนั ดัชนีของตลาดหุ ้นต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น Dow Jones Industrial Average Index
Option (DJX) มูลค่าของ Option มาจาก Dow Jones Industrial Average Index
Exchange Market ตลาดการซื้ อขายสิ นทรัพย์ดา้ นการเงินนั้นแบ่งเป็ นสองประเภท ได้แก่
Exchange market และ Over the counter market (OTC) สาหรับตลาด Exchange market นั้นเป็ นตลาด
สาหรับการซื้ อขายสิ นทรัพย์ทุกประเภทในตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาที่ทาการซื้ อขายนั้นก็อิงกับราคา
ตลาดที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
Exchange Traded Fund (ETFs) เป็ นการลงทุนประเภทหนึ่งที่มีลกั ษณะผสมระหว่างกองทุน
และตราสารทุน โดย ETFs นั้นเป็ น กองทุนที่มีผจู ้ ดั การกองทุนควบคุมและซื้ อขาย โดยให้มีมูลค่าและ
การเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับดัชนีที่ ETFs อ้างอิงอยู่ ตัวอย่างเช่น iShares MSCI Emerging
Markets Index เป็ นกองทุน ETFs ที่ได้อา้ งอิงกับดัชนี MSCI Emerging Markets Index Exchange
Traded Fund Option (ETFs Options) เป็ นสิ นค้าทางการเงินประเภท Option contract โดยมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ได้ผกู ไว้กนั Exchange Trade Fund ตัวอย่างเช่น iShares MSCI Emerging Markets Index
(EEM) เป็ น option contract ซึ่ งมูลค่านั้นมาจากกองทุน ETFs ที่ชื่อว่า iShares MSCI Emerging
Markets Index
Exchange Traded Notes (ETN) เป็ นสิ นค้าที่จดั อยูใ่ นประเภทตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์
ค้ าประกัน โดยผสมผสานระหว่างคุณสมบัติของตราสารหนี้ และกองทุน ETFs โดยผลตอบแทนของ
ETN นั้นจะอ้างอิงจากผลประกอบการของดัชนีในตลาดที่อา้ งอิงอยู่ ตัวอย่างเช่น iPath ของ Barclay
Bank PLC
Exchanged Trade Vehicles (ETVs) เป็ นการลงทุนประเภทหนึ่งที่มูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั
อ้างอิงกับ Underlying asset ตัวอื่น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบั นักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่ม Future และ
Commodity market เพื่อนที่จะไม่ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันจริ ง ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญา ETVs นั้นมี
ความคล้ายคลึงกับ ETFs แต่มีขอ้ แตกต่างกันตรงที่ ETVs นั้นมักจะเป็ นรู ปแบบของ Zero Coupon Note
มากกว่าที่จะเป็ นในรู ปแบบของกองทุนเหมือน ETFs ตัวอย่าง ETFS Commodity ที่ทาการซื้ อขายใน
ประเทศ Amsterdam
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Fixed income securities เป็ นสิ นค้าทางการเงินชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนโดย
การจ่ายเงินเป็ นงวด ๆ ตามที่ตกลงไว้ และจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลง ตัวอย่างเช่น
พันธบัตรรัฐบาลต่าง ๆ
Foreign exchange contract เป็ นรู ปแบบของการซื้ อขายเงินสกุลต่าง ๆ
Forex Swap เป็ นสัญญาระหว่างสองฝ่ ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับเงินกู้
คือ ทั้งสองฝ่ ายจะมีการแลกเปลี่ยนเงินตราในรู ปแบบของเงินต้น และดอกเบี้ยกัน Forward เป็ นสิ นค้า
ในกลุ่ม Derivatives ที่มีแนวคิดเหมือนกับการทา Future คือ มูลค่าการซื้ อขายนั้นขึ้นกับ Underlying
asset ที่อา้ งอิง โดยมีขอ้ ตกลงที่แลกเปลี่ยนกันในราคา และวันเวลาในอนาคต แต่ต่างกันตรงตลาดที่ทา
การซื้ อขาย เนื่องจาก Forward นั้นจะทาการซื้ อขายในตลาด Over the counter market แต่ Future นั้นจะ
ทาการแลกเปลี่ยนกันในตลาด Exchange market
Forward Contract เป็ นการทาสัญญาซื้ อหรื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรื อ Forward
Contract เป็ นทางเลือกหนึ่งที่นกั ลงทุนนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย Forward Contract คือสัญญาซื้ อหรื อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายทาการ ตกลงซื้ อหรื อขายเงินตราต่างประเทศสกุล
ใดสกุลหนึ่ง โดยกาหนดจานวนที่แน่นอนในปั จจุบนั แต่กาหนดวันที่ส่งมอบและชาระราคากันใน
อนาคต ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายต่างมีพนั ธะผูกพัน
ต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้กาหนดขึ้น ไม่สามารถทาผิดเงื่อนไขได้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการชาระราคา
หรื อการส่ งมอบสิ นทรัพย์ การทาสัญญา Forward เป็ นการทาสัญญาซื้ อขายแบบ Over-The-Counter คือ
เป็ นสัญญาส่ วนตัวระหว่างคู่ตกลงสองฝ่ าย โดยอาจมีการทาสัญญาซื้ อขายกันเอง ทาผ่านสถาบันการเงิน
หรื อมีสถาบันการเงินเป็ นคู่สัญญาด้านหนึ่ง สามารถทาขึ้นที่ใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งผ่านตลาดกลาง
Future Contract มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ Forward Contract คือ เป็นการทาสัญญาจะซือ้ จะ
ขายสินค้าล่วงหน้า ณ ราคาและปริมาณทีก่ าหนดในเวลาปจั จุบนั แต่ทาการส่งมอบกันในอนาคต
อย่างไรก็ตาม Future Contract มีลกั ษณะแตกต่างจาก Forward Contract หลายประการด้วยกัน
Hedge funds เป็ นการลงทุนประเภทที่มีความเสี่ ยงสู งและให้ผลตอบแทนสู งมากกว่าการลงทุน
ปกติมีการใช้เทคนิค และโมเดลที่มีความซับซ้อนช่วย Fund manager ในการตัดสิ นใจในการลงทุน
Home Equity Line Of Credit (HELOC) เป็ นรู ปแบบสิ นเชื่อประเภทหนึ่ง ที่เจ้าของบ้าน
สามารถใช้บา้ นเป็ นสิ นทรัพย์ค้ าประกันในการขอวงเงิน โดยเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ ในการเบิกถอนใน
วงเงินเท่ากับที่ธนาคารให้ ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วผูก้ มู้ กั นาเงินไปใช้สาหรับ การศึกษา รักษาพยาบาล
ซ่อมแซมและตกแต่งบ้าน หรื อนาไปใช้สาหรับค่าใช้จ่ายประจาวัน
Interest Rate Futures เป็ น Future contract ประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายสามารถ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ ซึ่ งอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจจะอ้างอิงจาก พันธบัตรรัฐบาล เป็ นต้น
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Interest Rate Options เป็ น Future contract ประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายสามารถ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ ซึ่ งอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจจะอ้างอิงจาก Treasury Bond Future
Treasury Note Future และ Eurodollar Future
Mortgage Backed Securitization (MBS) เป็ นกลุ่มสิ นค้าทางด้านการเงินภายใต้ประเภท
ตราสารหนี้ (Fixed Income) ที่มีความซ้ าซ้อนในด้านแนวคิดมากกว่าตราสารหนี้ทวั่ ไป โดยมีการผ่าน
กระบวนการ Securitization ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Asset Back Security ต่างกันเพียงสิ นทรัพย์ที่นามา
ค้ าประกัน โดยนาเอาสิ นทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ตัวอย่างเช่น เงินกูท้ ี่อยูอ่ าศัยมาค้ าประกัน
เพื่อให้ในการออกตราสารหนี้ สามารถอ่านรายละเอียดต่อได้ใน Securitization และ Asset Backed
Securitization (ABS)
Mutual funds เป็ นรู ปแบบการลงทุนประเภทหนึ่ง โดยบริ ษทั เจ้าของกองทุนจะนาเงินมาจาก
นักลงทุน แล้วรวมเป็ นกองทุนใหญ่เพื่อนาไปลงทุนตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งเป็ นทางเลือกหนึ่งให้กบั
นักลงทุนที่อาจจะมีเงินไม่มากแต่ตอ้ งการมีการลงทุนที่มีความหลากหลายในประเภทสิ นค้าทางการเงิน
Option เป็ นกลุ่มสิ นค้าที่อยูใ่ นกลุ่มประเภทอนุพนั ธ์ โดยเป็ นการตกลงซื้ อขายสัญญาการซื้ อขาย
สิ นทรัพย์ในอนาคต โดยมีการตกลงในเรื่ องของราคาและวันทาการแลกเปลี่ยนคล้ายกับ Future และ
Forward แต่แตกต่างกันตรงที่ผซู ้ ้ื อ Option มีสิทธิ์ เลือกที่จะไม่ทาตามข้อตกลงก็ได้
Over the Counter ตลาดการซื้ อขายสิ นทรัพย์ดา้ นการเงินนั้นแบ่งเป็ นสองประเภท ได้แก่
Exchange market และOver the counter market (OTC) สาหรับตลาด Over the counter market นั้นเป็ น
ตลาดสาหรับการซื้ อขายสิ นทรัพย์ โดยเกิดจากการตกลงระหว่างสองฝ่ าย ทั้งในแง่ของ ราคาและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่ งค่อนข้างมีความยืดหยุน่ มากกว่า Exchange market
Option คือ ข้อตกลง หรื อสัญญาที่ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือครองในการซื้ อ (Call Option) หรื อขาย (Put
Option) สิ นทรัพย์อา้ งอิงที่กาหนดไว้ตามจานวน ราคา และระยะเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้า การซื้ อสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหรื อจะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Option หรื อ FX Option) เป็ นอีก
ทางเลือกสาหรับนักลงทุนในการบริ หารความเสี่ ยงจากรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศที่
กาลังจะมีการส่ งมอบในอนาคต จากธุ รกรรมการค้า การกูย้ มื การลงทุน และบริ การระหว่างประเทศที่
ได้ตกลงไว้กบั คู่สัญญาแล้ว
Pension funds เป็ นรู ปแบบกองทุนที่นายจ้างจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็ นสวัสดิการให้กบั ลูกจ้างในบริ ษทั
สาหรับหลังเกษียณอายุ โดยมีสถาบันการเงินเป็ นผูด้ ูแลจัดการกองทุน โดยเงินลงทุนนั้นจะมาจาก
นายจ้างและลูกจ้าง
Petro dollar or Petrocurrency เป็ นเงินรายได้ที่ประเทศผูส้ ่ งออกน้ ามันได้รับและฝากเงินไว้
กับประเทศในฝั่งตะวันตก
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Return on Equity (ROE) เป็ นตัววัดกาไรทีแต่ละบริ ษทั สามารถทากาไรได้ในแต่ละปี โดยค่า
ของ ROE จะบอกถึงผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุ ้นจะได้รับโดยสามารถคานวณได้จาก ROE = Net Income/
No of equity share
Securitization เป็ นวิธีการที่ธนาคารและสถาบันการเงินใช้ในการแปรสภาพจากสิ นทรัพย์ที่มี
ความคล่องตัวต่า (illiquide asset) ที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เช่น เงินกูต้ ่าง ๆ ที่ปล่อยให้กบั ลูกค้าของ
สถาบันการเงิน เป็ นต้น ไปสู่ สินค้าทางด้านการเงิน เช่น ตราสารหนี้ โดยใช้สินทรัพย์ที่มีความคล่องตัว
ต่าเป็ นตัวค้ าประกัน และทาการขายให้กบั นักลงทุนที่สนใจ ส่ วนผลตอบแทนที่นกั ลงทุนจะได้รับนั้นมา
จากเงินต้นและดอกเบี้ยที่ธนาคารและสถาบันการเงินได้รับจากผูก้ เู้ งิน ตัวอย่างสิ นค้าทางการเงินที่ได้รับ
การทา Securitization เช่น Asset Backed Security (ABS), Mortgage Backed Security (MBS) เป็ นต้น
Special Financial Institutions (SFIs) เป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ภาครัฐสามารถ
ผลักดันเงินเข้าสู่ ระบบผ่านการจัดการโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ระบบกลไกใน
ตลาดเงินทางานได้ดี และอุดช่องว่างในการเข้าถึงบริ การทางด้านการเงิน ตัวอย่างเช่น โครงการธนาคาร
เพื่อประชาชน โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการประกันรายได้เกษตรกร เป็ นต้น
Single Equity Futures เป็ นสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท Future contract ซึ่ งมูลค่านั้นอ้างอิง
ตราสารทุนเพียงตัวเดียว ตัวอย่างเช่น PTT stock future ในประเทศไทย โดยมูลค่านั้นขึ้นอยูก่ บั
ตราสารทุน PTT
Single Equity Options เป็ นสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภท Option contract ซึ่ งมูลค่านั้น
อ้างอิง ตราสารทุนเพียงตัวเดียว
Structured Products เป็ นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่มีการผสมเอาคุณสมบัติของ Derivatives
ซึ่งมีความซับซ้อน และความเสี่ ยงมากกว่าตราสารหนี้ปกติ ผลตอบแทนนั้นขึ้นอยูก่ บั Underlying asset
ที่ใช้อา้ งอิง ตัวอย่างประเภทสิ นค้าที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ คือ Exchange Traded Note
Swap เป็ นสัญญาแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ทางการเงินระหว่างสองกลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่มนั้นได้รับ
ผลประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนนี้ ตัวอย่างเช่น Currency swap, Interest rate swap
Synthetic เป็ นการลงทุนที่ผสมผสานสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มากกว่าหนึ่งชนิด เพื่อที่จะลด
ความเสี่ ยงของการเปลี่ยนแปลงทางราคาที่จะเกิดขึ้น
Treasury Bonds เป็ นตราสารหนี้ ระยะยาวที่รัฐบาลเป็ นผูข้ าย โดยอายุส่วนใหญ่มกั จะเกิน
10 ปี
Treasury Notes เป็ นตราสารระยะยาวที่รัฐบาลเป็ นผูข้ าย โดยอายุส่วนใหญ่มกั จะอยูใ่ น
ช่วง 1-10 ปี
Treasury Bills เป็ นตราสารหนี้ระยะสั้นที่รัฐบาลเป็ นผูข้ าย โดยอายุส่วนใหญ่มกั จะไม่เกิน 1 ปี
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Underlying asset เป็ นสิ นทรัพย์ที่นามูลค่ามาใช้อา้ งอิงในสิ นค้าทางด้านอนุพนั ธ์ต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น Oil Future contract น้ ามันเป็ น Underlying asset สาหรับสิ นค้าทางการเงินประเภท Future
Value at Risk (VAR) เป็ นวิธีในการหาค่าความเปลี่ยนแปลง (Volatility) ของสิ นทรัพย์ ต่าง ๆ
ซึ่ งนิยมใช้ในกลุ่มพวกสถาบันการเงิน ในการหาค่าความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในการทาการซื้ อขายสิ นค้า
ทางด้านการเงินพวกกลุ่มอนุ พนั ธ์ต่าง ๆ ซึ่ งวิธีน้ ีได้นาเอาหลักการทางสถิติมาประยุกต์เพื่อประมาณการ
ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลในอดีต
Warrants เป็ นสิ นค้าในกลุ่มอนุพนั ธ์ประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิ์ ผถู ้ ือในการซื้ อสิ นทรัพย์ทางการ
เงินในช่วงเวลา และราคาที่ตกลงกันไว้ ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับ Option แตกต่างกันตรงที่ Warrant นั้น
ไดรับการรับรองจากบริ ษทั เจ้าของที่ออก ส่ วน Option นั้นผูซ้ ้ื อต้องทาการติดต่อกับสถาบันการเงิน
ไม่ใช่ตวั บริ ษทั เจ้าของหุ ้น ตัวอย่างเช่น Stock warrant ผูซ้ ้ื อจะมีสิทธิ ในการซื้ อหุ น้ ในราคาและช่วงเวลา
ที่กาหนดไว้จากบริ ษทั เจ้าของหุ น้
Yield curve เป็ นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราดอกเบี้ยของสิ นค้าประเภท
ตราสารหนี้ที่มีวนั หมดอายุแตกต่างกัน หากกราฟมีความชันมากจะบ่งบอกได้วา่ อัตราดอกเบี้ยระหว่าง
ตราสารหนี้ที่มีระยะสั้นและระยะยาวนั้นแตกต่างกันมาก
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