คําถาม - คําตอบ
งานสัมมนา อัตราแลกเปลี่ยนกับธุรกิจสงออก ความเสี่ยงที่บริหารได
วันที่ 24 สิงหาคม 2549 ณ หองบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด
1. กรณีคาเงินบาทออนตัวหรือแข็งตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงิน USD มีขอแนะนําอยางไร วาควรจะทํา Forward
Contract ในชวงเวลาใดถึงจะดีและไดประโยชนสูงสุด
• ไมควรเก็งกําไรจากการคาดการ การออนตัวหรือแข็งตัวของคาเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินตรา
ตางประเทศ เพราะมีความเสี่ยง ควรจะทํา Forward Contract เพื่อปองกันความเสี่ยง เมื่อไดมี
การตกลงราคาซื้อขายสินคากันเปนที่เรียบรอยแลว
2. Discount Forward Contract ของแตละธนาคารเทากันหรือไม อยางไร
• Premium/Discount สําหรับ Forward Contract ที่ quote โดยแตละธนาคารจะไมเทากัน
เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งขึ้นและลงตลอดเวลาของ Premium/Discount ในตลาด
Interbank รวมถึงความตองการซื้อ และตองการขายเงินตราตางประเทศของแตละธนาคาร
3. จะทราบไดอยางไรวา Rate Buying / Selling ของการทํา Forward Contract อยูที่เทาใด
• ลูกคาสามารถดู Counter Rate ของเงินสกุล AUD,CHF,EUR,GBP,HKD,JPY,SGD และ USD ไดจาก
Website ของธนาคาร ในหัวขออัตราแลกเปลี่ยน/อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(http://www.exim.go.th/exchange/exchange.asp) หรือสามารถโทรมาสอบถามไดจาก
เจาหนาที่ธุรกิจตางประเทศที่สํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาของธนาคารทั้ง 8 สาขา สําหรับ
อัตรา Premium/Discount นั้นจะตองโทรมาสอบถามเจาหนาที่ของธนาคาร
4. ณ วันนี้เราควรจะ Forward ขาออก กับ Japan Yen หรือไม
• Forward Contract ถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ฉะนั้น ธนาคารจึงแนะนําใหลูกคาทํา Forward Contract เพื่อลด
ความเสี่ยงไดทันทีเมื่อทราบตนทุนที่แนนอนและเปนอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกคายอมรับได ทั้งนี้
ลูกคาสามารถทยอยทํา Forward Contract โดยไมจําเปนตองทําเต็มจํานวนได ทั้งนี้เนื่องจาก
อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นลูกคาสามารถติดตามแนวโนมอัตรา
แลกเปลี่ยนไดจากทาง Website ของธนาคาร ในหัวขออัตราแลกเปลี่ยน/แนวโนมอัตรา
แลกเปลี่ยนประจําวันไดทุกวัน
5. Pending เงินเหรียญมีคาใชจายหรือไม
• กรณีที่ 1 เมื่อผูสงออกไดรับชําระคาสินคา/หรือบริการ เปนเงินตราตางประเทศจากผูซื้อใน
ตางประเทศแลว ผูสงออกตองขายเงินตราตางประเทศใหกับตัวแทนรับอนุญาต ภายใน 7 วัน ตาม
ระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย โดยไมมีคาใชจาย
• กรณีที่ 2 เมื่อผูสงออกไดรับชําระคาสินคา/บริการ เปนเงินตราตางประเทศจากผูซื้อในตางประเทศ
แลว และขณะเดียวกันผูสงออกก็มีภาระหนี้เปนเงินสกุลตางประเทศที่จะตองชําระในอนาคต
เชนกัน ในกรณีนี้ผูสงออกสามารถจะนําเงินตราตางประเทศที่ไดรับชําระดังกลาวขางตนมาฝาก

ในรูปของบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (FCD) เพื่อเก็บไวชําระหนี้ในอนาคตได โดยมี
คาใชจายบางไมมากนัก
6. มีวงเงินกู Packing อยูกับ Exim แลว จะทํา Forward Contract ไดทั้ง Export และ Import ไดหรือไม
• สามารถทํา Forward Contract ได โดยที่ลูกคาจะตองมีหลักฐานการตกลงซื้อขายสินคา
ประกอบการทํา Forward Contract เชน ใบสั่งซื้อ, L/C , Contract
7. วงเงิน FWD มีจํากัดวงเงินหรือไม
¾ ขอเปลี่ยนคําถามเปน “การทํา FWD มีการจํากัดจํานวนเงินในการจองหรือไม”
• มีการจํากัดจํานวนเงินทํา แตองคประกอบในการพิจารณารับจอง FWD ของธนาคารมีดังนี้ วงเงิน
สินเชื่อที่ลูกคามีอยูกับธนาคาร หลักฐานการตกลงซื้อขายสินคา และ ประวัติการสงออกของ
ลูกคา
8. ถาวงเงิน FWD มีจํากัดวงเงิน แตถานอยกวาความตองการควรทําอยางไร
• ตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป
9. กรณีที่ตองการจอง Forward เพื่อจายคาสินคานําเขา IMPORT โดยมีแต Invoice ของผูขายสามารถจองได
หรือไม (ผูขายติดตอกันมานานไมตองเปด L/C) และตองมีวงเงินกับ Exim กอนหรือไม
• การจอง Forward Contract กับ Exim ตองมีวงเงินสินเชื่อเพื่อเตรียมการสงออก กับ Exim กอน
และกรณีจอง Forward เพื่อจายคาสินคานําเขา IMPORT โดยมีแต Invoice ของผูขายสามารถ
จองได
10. กรณีมี L/C เปดมายังธนาคารอื่นแตบริษัท เปนลูกคา Exim ถาให Exim ตรวจตั๋วสามารถจอง Forward ที่
Exim ไดหรือไม
• ถาเปนลูกคา Exim และยื่นเอกสารสงออกให Exim ตรวจตั๋วโดยตรง ก็สามารถจอง Forward ที่ Exim ได
ไมวา L/C จะเปดมายัง Exim หรือธนาคารพาณิชยอื่นก็ตาม
11. ถาลูกคาเปด L/C เปนเงินเหรียญ ตอมาขอยกเลิกเปลี่ยนเงื่อนไขเปน T/T เปนเงิน YEN บริษัท สามารถ
Forward เงิน YEN ไดหรือไม
• ได โดยมีหลักฐานการตกลงซื้อขายสินคาประกอบ
12. กรณีที่ทํา Forward กับ Exim ตองใชเงินค้ําประกันหรือไม
• ไมตองใชเงินค้ําประกัน แตตองมีวงเงินสินเชื่อเพื่อเตรียมการสงออกกับ Exim Bank หรือมีประวัติที่ผานมา
มีธุรกรรมมาผานธสน.
13. สามารถจอง Forward ไดลวงหนากี่เดือน
• จอง Forward ลวงหนา สูงสุดไมเกิน 6 เดือน โดยดูจากหลักฐานประกอบ
14. ถาใชเงินจากการจอง Forward ไมหมด Exim มีการเก็บคาเบี้ยปรับหรือไม
• มีการเก็บคาเบี้ยปรับในสวนที่ใช Forward ไมหมด
15. การทํา Forward นอกจาก Discount rate แลวมีคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของหรือไม และตองมีจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่จะทํา Forward ไดหรือไม

16.
•
17.
•
18.

• การทํา Forward Contract ลูกคาไมตองเสียคาใชจายใด ๆ แตในกรณีที่ลูกคาไมสามารถสงมอบ
เงินตราตางประเทศไดครบตามสัญญาที่ตกลงกันไว ลูกคาอาจจะตองเสียคาปรับ และในการทํา
แตละครั้งไมมีการกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําไว
บริษัทตองขอ Forward Contract ดาน Import, Export เมื่อใด
ทั้งดาน Import และ Export บริษัท ควรทํา Forward Contract เมื่อไดมีการตกลงซื้อขายสินคากันเปนที่
เรียบรอยแลว
การทํา Forward ตองมี Transaction ในการสงออกดวยหรือไม ถาไมมีใชไดหรือไม
ถาลูกคาจอง Forward ไวกับ EXIM Bank ลูกคาตองมีตั๋วสงออก หรือเงินโอนขาเขาผาน EXIM Bank ดวย
ถาไมมีตั๋วสงออกหรือเงินโอนขาเขาผาน Exim Bank ลูกคาอาจจะตองเสียคาปรับ
ถาจํานวนที่ทํา Forward กับยอดขายจริงแตกตางกันจะตองทําอยางไร
• ถายอดขายจริงมากกวา จํานวนเงินที่ทํา Forward ไว เงินตราตางประเทศสวนที่เกินธนาคารจะรับ
ซื้อดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว ณ วันที่มีการรับซื้อเงินตราตางประเทศ
• ถายอดขายจริงนอยกวา จํานวนที่ทํา Forward ไว สามารถนํา Forward สวนที่ยังเหลืออยูไปใช
กับยอดขายอื่น ที่จะไดรับชําระในอนาคตได ภายในระยะเวลาที่จองไว
……………………………………………….

