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FOCUSED AND QUICK (FAQ) Issue 84 
พฤติกรรมการท า FX Hedging ของผู้ประกอบการไทยและความสัมพนัธ์กับอตัราแลกเปลีย่น 
บุญทิวา ชีวะตระกูลกิจ และ ประภาพร ฝูงวานิช 
 

 
บทคดัยอ่ 
 
10 ปีที่ผา่นมา ผูป้ระกอบการไทยมีแนวโน้มป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้นเป็นล าดบั โดยผูป้ระกอบการไทยนิยม
เลือกใชธุ้รกรรม Forward ในการป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนมากเป็นอันดับหน่ึงเน่ืองจากเป็นธุรกรรมที่ง่ายตอ่การ
ใชง้านและไม่มีค่าธรรมเนียมเร่ิมตน้ 
 
ผูส่้งออกนิยมป้องกนัความเส่ียงในอายุสญัญาทีร่ะยะยาวกว่าผูน้ าเขา้ โดยท ั้งผูส่้งออกและผูน้ าเขา้จะเปล่ียนแปลงการคาดการณ์
อัตราแลกเปล่ียนโดยมกีารคาดการณ์ทีย่าวขึ้น เพือ่ลดทอนความเส่ียงที่เกดิจากท ั้งความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และการ
เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนในทิศทางของทีท่  าให้ผูป้ระกอบการเสียประโยชน์ในส่วนของพฤติกรรมการป้องกนัความเส่ียงใน
มิติจลุภาคในแงข่องอุตสาหกรรม พบว่าผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ป้องกนัความเส่ียงเพิม่ขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมเมือ่เทยีบกบั
ในอดีต 
 
อัตราการป้องกนัความเส่ียงของผูส่้งออกมคีวามสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัอตัราแลกเปล่ียนบาทตอ่ดอลลาร์  สรอ.คือผูส่้งออกมอีัตราการ
ป้องกนัความเส่ียงนอ้ยลงเมือ่เงินบาทอ่อนค่าขณะที่ส าหรบัผูน้ าเขา้พบความสมัพนัธ์ในเชิงบวกคอืมีอตัราการป้องกนัความเส่ียง
มากขึ้นเมือ่เงินบาทอ่อนค่า โดยท ั้งผูส่้งออกและผูน้ าเขา้มีพฤตกิรรมดูทิศทางอตัราแลกเปล่ียนกอ่นการตดัสินใจท  าธุรกรรมป้องกนั
ความเส่ียง 
 
บทน า 
 
ในภาวะที่เงินทุนเคล่ือนยา้ยและอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน ผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ตอ้งเผชญิกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
(Foreign Exchange Risk) ที่กระทบตอ่ผลประกอบการและความสามารถในการด าเนินธุรกจิ ผูป้ระกอบการจึงควรป้องกนั
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนอาจหักล้างก  าไรของบริษทัจนหมดได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริษทัขนาดเล็กที่ก  าไรไม่สูงนกั นอกจากน้ี การป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจะอ านวยประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการให้
สามารถคาดการณ์รายได้และตน้ทุนเพือ่การวางแผนกิจการ เช่นการลงทนุเพิ่มเตมิ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเตบิโตอย่างย ัง่ยืน 
 
 
 



*(1) บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาพฤตกิรรมการท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของผูป้ระกอบการ
ไทย ท ั้งในด้านเคร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียง และอายุสญัญาที่เลือกใช ้รวมท ั้งการป้องกนัความเส่ียงในระดับอุตสาหกรรมการผลิต 
และ 2) ศึกษาความสมัพนัธ์ของอัตราการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Ratio) กบัอตัราแลกเปล่ียนบาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. โดย
มุ่งหวงัที่จะสร้างความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการป้องกนัความเส่ียงของผูป้ระกอบการไทย เพือ่ประโยชน์ในการก  าหนดนโยบายที่
เกี่ยวขอ้งท ั้งในมิติมหภาคและมติิจลุภาคในแงข่องอุตสาหกรรมตอ่ไป 

 
1. การป้องกนัความเส่ียง (Hedging) คืออะไร? 
John C. Hull ผูเ้ขียนต  าราเรียนเร่ือง  ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ดร้ับความนิยมท ัว่โลกให้ค  านิยามว่า Hedging คือ “A trade 

designed to reduce risk” หรือการคา้ขายทีถู่กออกแบบมาเพือ่ใชล้ดความเส่ียง อย่างไรก็ดี ในการศึกษาน้ีจะเน้นเฉพาะการ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging) โดยการท  าผา่นเคร่ืองมอืที่เรียกว่า ตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) 

ซึ่งหมายถึง สินทรพัยท์างการเงินที่มลูค่าขึ้นอยูก่บัสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset)*(2) เช่น เงินตราต่างประเทศ ตรา
สารหน้ี ตราสารทุน หรือ สินคา้ โภคภณัฑ์ โดยตราสารอนุพนัธ์ที่จะใชว้ิเคราะห์ในการศึกษาน้ีประกอบไปดว้ย 
 
1) Forward คือการท  าสญัญาซือ้ขายเงนิ ตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคาร ณ วนัทีก่  าหนดไวใ้นอนาคต ด้วยอตัราแลกเปล่ียน
และจ านวนเงินทีไ่ดต้กลงไว ้ณ ปัจจบุนั โดยมรีะยะเวลาส่งมอบเงนิที่มากกว่า 2 วนัท  าการ (กรณีระยะเวลาส่งมอบภายใน 2 วนัท  า
การเรียกว่าธุรกรรม Spot หรือ ธุรกรรมทนัที) ตวัอย่างเชน่ ผูส่้งออกสามารถป้องกนัความเส่ียงดว้ยการท  าสญัญา Forward กบั
ทางธนาคารว่าอีก 3 เดือนขา้งหน้าจะมาแลกเงนิดอลลาร์ในอัตราทีต่กลงกนัไว ้ณ ปัจจบุนั เช่น 30 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. หากเงิน
บาทแข็งค่าขึ้นเป็น 29 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในอีก 3 เดือน ผูส่้งออกจะไมไ่ดร้บัผลกระทบในด้านลบจากการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียน ขอ้ดีของ Forward คือง่ายตอ่การใชง้านและไม่มคี่าธรรมเนียมเร่ิมตน้ ขณะที่ขอ้จ ากดัที่ส าคญั คือลกัษณะ
สญัญาที่เป็นภาระผูกพนั โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งซือ้หรือขายเงินตราต่างประเทศตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาแมอ้ัตรา
แลกเปล่ียนในตลาดขณะนั้นจะท  าให้ผูป้ระกอบการไดป้ระโยชน์มากกว่าอัตราแลกเปล่ียนที่ได้ตกลงไวก้ต็าม 
 
2) Swap คือการท  าสญัญาระหว่างผูป้ระกอบการ 2 ฝ่าย (ส่วนใหญม่กัใชธ้นาคารเป็นตวักลาง) ที่มคีวามตอ้งการที่จะแลกเปล่ียน
เงินต่างสกลุกนัในปัจจบุนัก่อนจะแลกกลบัในอนาคตตามจ านวนเงนิ วนัส่งมอบ และอตัราแลกเปล่ียนทีร่ะบไุวใ้นสญัญา ขอ้ดี
ของ Swap คือผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการบริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศได้ ตวัอย่างเชน่ ผูส่้งออกที่มี
การน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิต สามารถท  า Swap โดยการน าเงินบาทไปแลกเงิน ดอลลาร์ สรอ. ในปัจจบุนั
เพื่อน าไปจ่ายค่าวตัถุดิบ กอ่นที่จะน าเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ได้มาจากการส่งออกในอนาคตไปแลกเงินบาทคืน อย่างไรกดี็ ขอ้จ ากดั
ของ Swap คือเป็นสญัญาที่เป็นภาระผูกพนัและมีจ านวนเงินข ั้นต  ่าในการท  าธุรกรรมสูงกว่า Forward 

 
3) Option คอื สิทธิในการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีความคล้ายคลึงกบั  Forward แต่ต่างกนัตรงที่ผูถื้อ 
Option สามารถเลือกที่จะใชสิ้ทธิในการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามทีต่กลงไวห้รือจะไมใ่ชสิ้ทธิกไ็ด้ ดังนั้น ขอ้ดี
ของ Option คือมีความยืดหยุน่มากกว่าตวัอย่างเชน่ ผูส่้งออกซือ้สิทธิที่จะขายเงนิตราต่างประเทศ (Put Option) อีก 3 เดือน
โดยตกลงอัตราแลกเปล่ียนไวท้ี่ 30 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. หากเงินบาทแข็งค่าไปอยู่ที่ 29 บาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. ผูส่้งออกจะเลือก
ที่จะใชสิ้ทธิ เพราะสามารถแลกเงนิบาทได้มากกว่า ขณะทีถ่้าเงินบาทอ่อนค่าเป็น 31 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ผูส่้งออกสามารถเลือก
ที่จะไม่ใชสิ้ทธิและขายดอลลาร์ในตลาดซือ้ขายทนัทีได้ อย่างไรก็ดี ขอ้จ ากดัส าคญัของ Option คือจะตอ้งมกีารช  าระค่า 
Premium ให้ธนาคารตอนเร่ิมท  าสญัญา และมีจ านวนเงินข ั้นต  ่าในการท  าธุรกรรมสูงกว่า Forward 

 
 



2. พฤตกิรรมการท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของผูป้ระกอบการไทย 
งานศึกษาวิจัยเกีย่วกบัพฤติกรรมการป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของผูป้ระกอบการในประเทศไทยส่วนใหญม่กัใชว้ิธี
การศึกษาจากแบบส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างบริษทั แตก่ารศึกษาน้ีจะมคีวามแตกต่างจากการศึกษาในอดีตและถือเป็นครั้งแรกที่มกีาร
ศึกษาวิจัยโดยใชข้อ้มลูการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าของลูกคา้ธนาคารพาณิชย์ทีร่ายงานมายงัธนาคารแห่งประเทศไทยทุก
รายการ ซึ่งถือว่าครอบคลุมธุรกรรมการใชต้ราสารอนุพนัธ์การป้องกนัความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท ั้งหมด ระยะเวลา 10 ปี ต ั้งแต่ปี 
2004 ถึงปี 2013 

 
2.1 พฤตกิรรมการเลือกใชเ้คร่ืองมอืป้องกนัความเส่ียงของผูป้ระกอบการไทยในภาพรวม 
 
จากขอ้มลูยอดคงคา้งการซือ้ขายธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงแยกเป็นธุรกรรม Forward, Swap และ Option ณ เดือน กรกฎาคม 
2013 พบว่า ผูส่้งออกมยีอดคงคา้งการท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในทุกเคร่ืองมอืมากกว่าผูน้ าเขา้ โดยผู ้
ส่งออกและผูน้ าเขา้เลือกใชธุ้รกรรม Forward สูงสุดคิดเป็นรอ้ยละ 81 และ รอ้ยละ 88 ของการท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง
ท ั้งหมดของแต่ละกลุ่ม ตามล าดบั 
 
หากพิจารณาถึงพฒันาการการเลือกใชต้ราสารทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนของผูป้ระกอบการ ในช่วง 10 ปีที่
ผา่นมา ต ั้งแต่ปี 2004-2013 พบว่าพฤตกิรรมการเลือกใชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงของผูส่้งออกและน าเขา้ไม่
เปล่ียนแปลงมากนักโดยยงัคงเลือกใชธุ้รกรรม Forward สูงสุด คดิเป็นเฉล่ียตอ่ปีรอ้ยละ 80 ของการท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง
ท ั้งหมดของท ั้งกลุ่มผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ 
 
เป็นที่น่าสงัเกตว่า ผูป้ระกอบการไทยเลือกท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงที่ง่ายตอ่การใชง้าน และไม่มคี่าธรรมเนียมเร่ิมตน้ เช่น 
ธุรกรรม Forward มากเป็นอนัดบัหน่ึง ในขณะที่ธุรกรรม Swap และ Option นั้นยงัไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย เน่ืองจากเป็น
เคร่ืองมอืที่ซบัซอ้นและเขา้ใจยากกว่า อีกท ั้งผูใ้ห้บริการตราสารอนุพนัธ์ดังกล่าวยงัมจี านวนน้อย จึงท  าให้มีตน้ทนุทีค่่อนขา้งสูง 
 
2.2 พฤตกิรรมการป้องกนัความเส่ียงจ าแนกตามอายุสญัญา 
 
ผูส่้งออกนิยมป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในอายุสญัญาระยะที่ยาวกว่า 3 เดือนขึ้นไปโดยมคี่าเฉล่ียตอ่เดือนคิดเป็นร้อยละ 
55 ของการป้องกนัความเส่ียงท ัง้หมด ท ั้งน้ีผูส่้งออกได้เปล่ียนแปลงการคาดการณ์อตัราแลกเปล่ียนทีย่าวขึ้นเมือ่เงินบาทแขง็ค่า เห็น
ได้จากการใชต้ราสารอนุพนัธ์ที่มอีายุสญัญาที่ยาวขึ้น ตวัอย่างเช่น เมือ่เงินบาทแขง็ค่าขึ้นในเดือนมีนาคม 2008 ผูส่้งออกมกีารเพิ่ม
การป้องกนัความเส่ียงในอายุสญัญาทีร่ะยะยาวกว่า 3 เดือนเป็นประมาณร้อยละ 60 ของการป้องกนัความเส่ียงท ัง้หมด ขณะที่เมือ่เงิน
บาทอ่อนค่าลงซึ่งเป็นด้านที่ผูส่้งออกไดป้ระโยชน์ เช่นในเดือนมีนาคม 2009 ผูส่้งออกไดล้ดการป้องกนัความเส่ียงในอายุสญัญา
ระยะยาวมากกว่า 3 เดือนเหลือรอ้ยละ 40 ของการป้องกนัความเส่ียงท ั้งหมด 
 
ในทางตรงกนัขา้ม ผูน้ าเขา้นิยมป้องกนัความเส่ียง ในอายุสญัญาระยะที่สั้นกว่า 3 เดือน โดยมีค่าเฉล่ียต่อเดือนคดิเป็นรอ้ยละ 79 ของ
การป้องกนัความเส่ียงท ัง้หมด (หรืออายุสญัญาระยะยาวกว่า 3 เดือนรอ้ยละ 21) ท ั้งน้ีผูน้ าเขา้ได้มกีารคาดการณ์อตัราแลกเปล่ียนที่
ยาวขึ้นเมื่อเงนิบาทอ่อนค่าลงซึ่งเป็นด้านที่ผูน้ าเขา้เสียประโยชน์ เชน่ในเดือนมีนาคม 2009 ผูน้ าเขา้มีการใชต้ราสารอนุพนัธ์ที่มอีายุ
สญัญาทีย่าวขึ้น เพิ่มเป็นรอ้ยละ 30 ของการป้องกนัความเส่ียงท ั้งหมด ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกบักรณีศึกษาของประเทศ
นิวซแีลนด์เกี่ยวกบัพฤตกิรรมป้องกนัความเส่ียงของผูส่้งออกน าเขา้ จัดท  าโดย Corporate Treasury Advisor (2012) พบว่า
เมื่อเงินนิวซแีลนด์ดอลลาร์ (NZD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผูส่้งออกจะเปล่ียนแปลงการป้องกนัความเส่ียงให้มอีายุสญัญาทีย่าวขึ้น ใน
ท  านองเดียวกนั ผูน้ าเขา้มีพฤตกิรรมการป้องกนัความเส่ียงในระยะทีย่าวขึ้นเมือ่เงินนิวซแีลนด์ดอลลาร์ 
 
 



(NZD) อ่อนค่าลง และยงัสอดคลอ้งกบักรณีศึกษาของประเทศแคนาดา (Staskov และ Kozak, 2012) ที่พบว่าเมือ่เงินแคนาดา
ดอลลาร์ (CAD) มีแนวโน้มแข็งค่าในปี 2012 ผูส่้งออกในประเทศแคนาดามีพฤตกิรรมป้องกนัความเส่ียงระยะยาวขึ้น ขณะที่ผู ้
น าเขา้ป้องกนัความเส่ียงในระยะที่สั้นลง 
 
 กล่าวโดยสรุป ภาคธุรกิจปรับตวัผา่นการเปล่ียนแปลงการคาดการณ์อัตราแลกเปล่ียนโดยมคีาดการณ์ที่ยาวขึ้น เพือ่ลดทอนความเส่ียง
ที่เกดิจากท ั้งความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนในทิศทางของที่ท  าให้ผูป้ระกอบการเสีย
ประโยชน์ ชี้ไดจ้ากมพีฤติกรรมการเลือกใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงที่มีอายุสญัญาที่ยาวขึ้น 
 
2.3 พฤติกรรมการป้องกนัความเส่ียงในมติิจลุภาคในแงข่องอุตสาหกรรม 
 
ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงพฤตกิรรมการป้องกนัความเส่ียงในมติิจลุภาคในแง่ของอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์ลึกลงไปเฉพาะ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต เน่ืองจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ผูส่้งออกและน าเขา้มีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินป้องกนัความ
เส่ียงสูงสุดเมือ่เทยีบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ถึงรอ้ยละ 67 และ ร้อยละ 57 ของยอดคงคา้งการป้องกนัความเส่ียง ณ เดือน กรกฎาคม 
2013 ของผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ตามล าดบั 
 
จากขอ้มลูสดัส่วนยอดคงคา้งการป้องกนัความเส่ียงของผูส่้งออกจ าแนกตามอุตสาหกรรมการผลิต พบว่าอุตสาหกรรมการผลิตที่ผู ้
ส่งออกมกีารใชเ้คร่ืองมอืทางการเงนิป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสูงสุด 5 อันดบัแรก (ค  านวณจากยอด  คงคา้ง ณ เดือน 
กรกฎาคม 2013) ได้แก่ อันดบัแรก คอื ผูส่้งออกในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร (รอ้ยละ 24.6) รองลงมาคอื การผลิต
ผลิตภณัฑย์างและพลาสตกิ (รอ้ยละ 14.2) การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี (ร้อยละ 9.3) การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ (ร้อย
ละ 9.2) และการผลิตผลิตภณัฑ์คอมพวิเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (รอ้ยละ 8.4) ตามล าดับ (คิดเป็นร้อยละ 65.6 ของอุตสาหกรรมการ
ผลิตท ั้งหมด) ซึ่งสอดคล้องกบังานศึกษาโดย สุรีย์พร และคณะ (2011) ที่ใชข้อ้มลูจากการส ารวจความเห็นของผูป้ระกอบการ พบว่า
อุตสาหกรรมอาหาร และ การผลิตผลิตภณัฑย์าง ซึ่งเป็นกลุ่มการผลิตที่ส่วนใหญม่ีสดัส่วนการใชว้ตัถุดิบในประเทศค่อนขา้งสูงไดร้ับ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนค่อนขา้งมาก ขณะทีก่ลุ่มสินคา้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยีสูงเช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์คอมพวิเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองมอื และกลุ่มเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี เป็นกลุ่มที่ไดร้ับผลกระทบนอ้ยกว่า 
 
 เมื่อพิจารณาสดัส่วนยอดคงคา้งของอุตสาหกรรมดังกล่าว ณ กรกฎาคม 2013 เทยีบกบัค่าเฉล่ียตอ่ปีระหว่างปี 2004-2012 พบว่าผู ้
ส่งออกมีแนวโน้มป้องกนัความเส่ียงเพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมเมือ่เทียบกบัในอดีต โดยเฉพาะกลุ่มการผลิตเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมอืทีม่ีสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงสูงขึ้นมากเมือ่เทียบกบัอดีต 
 
ในส่วนของผูน้ าเขา้ ผูน้ าเขา้ในอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโคก้และผลิตภณัฑจ์ากการกลัน่ปิโตรเลียม มีสดัส่วนยอดคงคา้งการป้องกนั
ความเส่ียงมากที่สุด (รอ้ยละ 24.4) รองลงมาได้แก่ การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี (ร้อยละ 13.7) การผลิตโลหะข ัน้มูล
ฐาน  (ร้อยละ 12.9) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง (ร้อยละ 11.5) และ การผลิตผลิตภณัฑอ์าหาร (รอ้ยละ 10.7) ตามล าดับ 
(คิดเป็นรอ้ยละ 73.2 ของอุตสาหกรรมการผลิตท ั้งหมด) ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแตกต่างจากผลการศึกษาของ  สุรีย์พร และคณะ 
(2011) ที่พบว่ากลุ่มการผลิตถ่านโคก้และผลิตภณัฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม และกลุ่มยานยนต์ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 
ผูน้ าเขา้ในหลายกลุ่มมีแนวโน้มป้องกนัความเส่ียงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มการผลิตถ่านโคก้และผลิตภณัฑจ์ากการกลัน่ปิโตรเลียมที่มี
สดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงสูงขึ้นมากเมือ่เทยีบกบัอดีต 
 
3. ความสมัพนัธ์ของอตัราการป้องกนัความเส่ียง  (Hedging Ratio) กบัอตัราแลกเปล่ียนบาทตอ่ดอลลาร์ สรอ. 
ในส่วนน้ีเป็นการหาความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Ratio)*(3) กบัอตัราแลกเปล่ียนบาทตอ่
ดอลลาร์ สรอ. โดยใชข้อ้มลูอตัราการป้องกนัความเส่ียงรายเดือนต ั้งแต่เดือนเมษายน 2004 ถึง เดือนกรกฎาคม 2013 

 
 



พบว่าอัตราการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Ratio) ของผูส่้งออกไทยมีแนวโนม้สูงขึ้น โดย Hedging Ratio ของผูส่้งออก 
ณ เดือน กรกฎาคม 2013 คิดเป็นร้อยละ 46.8 ซึ่งมากกว่าค่าเฉล่ียต่อเดือนในอดีตที่มีค่าเท่ากบั 34.5 และมีความสมัพนัธ์ในเชิง
ลบกบัอตัราแลกเปล่ียน คอืผูส่้งออกป้องกนัความเส่ียงน้อยลงเมื่อบาทอ่อนค่า และป้องกนัความเส่ียงมากขึ้นเมือ่บาทแขง็ค่า โดยมี
ค่าสหสมัพนัธ์ประมาณ -0.8  เน่ืองจากผูส่้งออกได้รายรบัเป็นสกลุเงินต่างประเทศ เมื่อเงินบาทอ่อนค่าผูส่้งออกจะได้ประโยชน์
เน่ืองจากสามารถแลกเงินต่างประเทศกลับมาเป็นเงินบาทได้ ในจ านวนที่มากขึ้น นอกจากน้ี จะสงัเกตเห็นได้ว่า Hedging 

Ratio มีการพุ่งขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่เกือบร้อยละ 60 ในช่วงวิกฤต Lehman เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความกงัวลเกีย่วกบั
ความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนทีอ่าจเพิ่มขึ้น 
 
นอกจากน้ี เมื่อใชว้ิธี Cross Correlation 4 เพื่อหาความสมัพนัธ์น าและความสมัพนัธ์ตาม พบว่า อัตราแลกเปล่ียนมี
ความสามารถในการเป็นดชันีชี้น า Hedging Ratio อยู่ 1 เดือน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation -

Coefficient) เท่ากบั -0.28 ซึ่งหมายถึง หากอตัราแลกเปล่ียนแข็งค่าขึ้น ผูส่้งออกจะป้องกนัความเส่ียงมากขึ้นหลังจากนั้น 1
เดือน แสดงนยัได้ว่าผูส่้งออกมีพฤตกิรรมที่จะรอดูทิศทางการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนก่อนการตดัสินใจท  าธุรกรรมป้องกนั
ความเส่ียง 
 
อัตราการป้องกนัความเส่ียงของผูน้ าเขา้ไทยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดย Hedging Ratio ของผูน้ าเขา้ ณ เดือนกรกฎาคม 
2013 คิดเป็น รอ้ยละ 18.7 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉล่ียตอ่เดือนในอดีตทีอ่ยูท่ีร่ ้อยละ 26.1  และมคีวามสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัอตัรา
แลกเปล่ียน กล่าวคอืผูน้ าเขา้ป้องกนั ความเส่ียงน้อยลงเมือ่บาทแข็งค่า และป้องกนัความเส่ียงมากขึ้นเมือ่บาทอ่อนค่า โดยมีค่า
สหสมัพนัธ์ประมาณ 0.4 เน่ืองจากผูน้ าเขา้ตอ้งช  าระค่าสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อเงินบาทแข็งค่าผูน้ าเขา้จะได้ประโยชน์
เน่ืองจากสามารถแลกเงินตราต่างประเทศโดยใชเ้งินบาทในจ านวนทีน่้อยลง นอกจากน้ี จะสงัเกตเห็นได้ว่า Hedging Ratio 

ของผูน้ าเขา้พุง่สูงขึ้นเป็นรอ้ยละ 38 ในช่วงที่มีวกิฤตการเมอืงในประเทศ และแตะจุดสูงสุดทีร่้อยละ 44 ในช่วงวกิฤต Lehman 

 
ส าหรับผูน้ าเขา้ พบว่าอัตราแลกเปล่ียน มคีวามสามารถในการเป็นดชันีชี้น า Hedging Ratio อยู่ 1 เดือนเช่นกนัโดยมคี่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.27 ซึ่งหมายถึง หากอัตราแลกเปล่ียนอ่อนค่าลงผูน้ าเขา้จะป้องกนัความเส่ียง มากขึ้นหลังจาก
นั้น 1 เดือน ซึ่งแสดงนัยไดว้่าผูน้ าเขา้มีพฤติกรรมทีจ่ะรอดูทิศทางอตัราแลกเปล่ียนกอ่นการตดัสินใจท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง
เช่นเดียวกบัผูส่้งออกซึ่งสอดคลอ้งกบัผลส ารวจบริษทัในไทยที่มีการป้องกนัความเส่ียง โดย ยรรยง และ คณะ (2005) พบว่า
บริษทัส่วนใหญ ่(รอ้ยละ 73) มกัป้องกนัความเส่ียงเพยีงบางส่วนและมกีารปรับสดัส่วนมากนอ้ยตามทิศทางแนวโน้มอัตรา
แลกเปล่ียนในขณะนั้น 
 
หากพิจารณาถึงระดับอตัราการป้องกนัความเส่ียงเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ พบว่าอตัราการป้องกนัความเส่ียงของผูป้ระกอบการ
ไทยยงันอ้ยกว่าประเทศพฒันาแลว้อย่างนิวซแีลนด์ และแคนาดา แตอ่ยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบัประเทศก  าลังพฒันาในเอเชยีเชน่ 
อินโดนีเซยี จากผลการส ารวจของ  PwC New Zealand ในปี 2012 พบว่าบริษทัในประเทศนิวซแีลนด์มอีัตราการป้องกนั
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนคดิเป็นรอ้ยละ 77 ของธุรกรรมที่เปิดรบัความเส่ียง (FX Exposure) และจากผลการส ารวจของ 
Staskov และ Kozak (2012) ในปี 2012 พบว่า บริษทัในประเทศแคนาดามอีัตราการป้องกนัความเส่ียงประมาณรอ้ยละ 50 
ของธุรกรรมที่ เปิดรบัความเส่ียง อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนัหลายบริษทัได้มกีารเพิ่มนโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากเดิมรอ้ยละ 
40 ถึง 50 เป็นรอ้ยละ 60 ถึง 70 ของธุรกรรมที่เปิดรบัความเส่ียงของบริษทั ในส่วนของประเทศอินโดนีเซยี พบว่า รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ยงัมกีารท  าธุรกรรม Spot สูงถึงรอ้ยละ 73 อย่างไรกดี็ ทางการก  าลังส่งเสริมและหวงัว่าผูป้ระกอบการในประเทศจะเพิม่
การท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงเช่น Forward หรือ Swap มากขึ้น*(5) 



ท ั้งน้ี ปัจจัยหลกัส าคญัทีท่  าให้ผูป้ระกอบการท  าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงนอ้ย (คธาฤทธ์ิ และ ณชา, 2010) คือ การขาดความรู้
ความเขา้ใจในการป้องกนัความเส่ียง ความเชื่อว่าทางการจะดูแลค่าเงินไม่ให้ผนัผวน และ การที่ค่าใชจ่้ายในการท  าธุรกรรมป้องกนั
ความเส่ียงค่อนขา้งสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัที่ใชว้ิธีการส ารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดย อาชนัน 
(2013) ที่พบว่าผูป้ระกอบการไม่นิยมป้องกนัความเส่ียงเน่ืองจากเห็นว่าเป็นเร่ืองยุ่งยากและมีค่าธรรมเนียมที่แพง 
 
อย่างไรกดี็ ในปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆรวมท ั้ง ธปท. ได้มกีารเผยแพร่ความรู้เร่ืองการป้องกนัความเส่ียงมากขึ้นเชน่การจัดอบรมและ
การจดัท  าหนังสือ “เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกบัการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน” โดยมุ่งหวงัที่จะเพิ่มความเขา้ใจให้ผูป้ระกอบการ
ในด้านการบริหารความเส่ียงให้มากขึ้น โดยผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นการท  าก  าไรจากด าเนินงานของธุรกิจไม่ใช่การหวงัก  าไรจาก
การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
 
4. ขอ้สรุป 
 
10 ปีที่ผา่นมา อตัราการป้องกนัความเส่ียงของผูส่้งออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะทีข่องผูน้ าเขา้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากอตัรา
แลกเปล่ียนมีแนวโนม้แข็งค่าขึ้นอย่างตอ่เน่ือง โดยผูป้ระกอบการไทยนิยมเลือกใชธุ้รกรรม Forward ในการป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนมากเป็นอันดับหน่ึงเน่ืองจากเป็นธุรกรรมที่ง่ายตอ่การใชง้านและไม่มคี่าธรรมเนียมเร่ิมตน้ 
 
ผูส่้งออกนิยมป้องกนัความเส่ียงในระยะทีย่าวกว่า 3 เดือนขึ้นไป ขณะที่ผูน้ าเขา้นิยมป้องกนัความเส่ียงในระยะที่สั้นกว่า 3 เดือน 
โดยท ั้งผูส่้งออกและผูน้ าเขา้จะเปล่ียนแปลงการคาดการณ์อัตราแลกเปล่ียนโดยมคีาดการณ์ทีย่าวขึ้น เพือ่ลดทอนความเส่ียงที่เกิด
จากท ัง้ความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน และการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนในทิศทางของทีท่  าให้ผูป้ระกอบการเสีย
ประโยชน์ 
 
ในส่วนของพฤตกิรรมการป้องกนัความเส่ียงในมิตจิุลภาคในแง่ของอุตสาหกรรม พบว่าผูป้ระกอบการมีแนวโน้มป้องกนัความเส่ียง
เพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมเมื่อเทยีบกบัในอดีต 
 
อัตราการป้องกนัความเส่ียงของผูส่้งออกมคีวามสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัอตัราแลกเปล่ียนบาทตอ่ดอลลาร์ สรอ .คอืผูส่้งออกมีอตัราการ
ป้องกนัความเส่ียงนอ้ยลงเมือ่เงินบาทอ่อนค่าขณะที่ส าหรบัผูน้ าเขา้พบความสมัพนัธ์ในเชิงบวกคอืมีอตัราการป้องกนัความเส่ียง
มากขึ้นเมือ่เงินบาทอ่อนค่า โดยท ั้งผูส่้งออกและผูน้ าเขา้มีพฤตกิรรมดูทิศทางอตัราแลกเปล่ียนกอ่นการตดัสินใจท  าธุรกรรมป้องกนั
ความเส่ียง นอกจากน้ี อัตราการป้องกนัความเส่ียงของผูป้ระกอบการไทยยงัน้อยกว่าประเทศพฒันาแล้วอย่างนิวซแีลนด์ และ
แคนาดา แตใ่กล้เคยีงกบัประเทศก  าลังพฒันาในเอเชียเช่น อินโดนีเซยี 
 
*(1) เร่ืองน่ารู้เกีย่วกบัการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ธปท. 
*(2) ค  านิยามจาก www.settrade.com 

*(3) ขอ้มูลยอดคงคา้งการป้องกนัความเส่ียงของผูส่้งออกและผูน้ าเขา้หารด้วยมลูค่าการส่งออกหรือมูลค่าน าเขา้ 3 เดือน 
*(4) Correlation Significant ที่ 5% Level 

*(5) Bank Indonesia Regulates Currency Hedging for Stable Rupiah, Bloomberg retrieved on 28 
th  October 2013 
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