
 

 

นัดพบ TFEX   
โพสตท์เูดย ์ (23 มกราคม 2557) 
ตอนที  423 อตัราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงกนัในตลาดการเงินไทย  

 สปัดาหน์ี�นัดพบ TFEX ขอนําเรื�องการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในตลาดอตัราแลกเปลี�ยนของไทยในปี 
2557 ซึ�งสบืเนื�องจากการยกเลกิการประกาศอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ SIBOR ของธนาคารกลางสงิคโปรต์่อจาก
ตอนเดมิที�เล่าคา้งๆ ไว้มาเล่าใหฟ้งันะครบั โดยในวนันี�จะพอเจาะลกึที�ผลกระทบที�เกดิในวงการตลาดดอกเบี�ย
ไทยครบั   

ก่อนหน้านี� นัดพบ TFEX ไดเ้ล่ารายละเอยีดเกี�ยวกบัการยกเลกิอตัราดอกเบี�ยไซบอร ์(SIBOR) ของ
สิงคโปร์ ซึ�งส่งผลให้การคํานวณอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงไทยบาทฟิกซ์ (THBFIX) ต้องปรบัเปลี�ยนไปใช้อตัรา
ดอกเบี�ยไลบอร ์(LIBOR) มาเป็นตวัแทนอตัราดอกเบี�ยอ้างองิของการกู้ยมืเงนิต่างประเทศแทน และยงัทาํให้
THBFIX ตอ้งปรบัเวลาการคาํนวณจากเดมิที�เวลา 11.00 น. ไปเป็นเวลา 18.00 น. หรอือาจเยน็กว่านั �นเป็น 
19.00 น. ขึ�นอยู่กบัเวลาในการประกาศอตัราดอกเบี�ย LIBOR ที�ประเทศองักฤษ และการปรบัเวลาในช่วง Day 
light saving ครบั 

ในการคาํนวณ THBFIX จะใชว้ธิหีาอตัราดอกเบี�ยแบบ Implied Interest Rate หรอืหาตน้ทุนการกู้เงนิ
ในรปูเงนิดอลลารส์หรฐัที�แปลงค่าเป็นเงนิบาทไทย โดยมกีารรวมตน้ทุนป้องกนัความเสี�ยงของค่าเงนิในช่วงที�
เงนิกูค้รบกําหนดอายุไวแ้ลว้ ดงันั �น ในการคาํนวณจําเป็นจะตอ้งมคี่าอตัราแลกเปลี�ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าในการป้องกนัความเสี�ยงเมื�อถงึกําหนดอายุเงนิกู้ยมื ซึ�งธนาคาร
พาณชิยจ์ะทาํการเสนอราคาของทั �งสองตวัแปรขา้งตน้ให ้ 

จากเดมิธนาคารพาณิชยจ์ะดําเนินการเสนอค่าเงนิบาทใหใ้นช่วง 11.00 น. ตามช่วงเวลาเดมิของการ
คาํนวณอตัราดอกเบี�ย THBFIX ในแต่ละวนั และเนื�องจากการซื�อขายเงนิตราต่างประเทศไม่มตีลาดจดัตั �งอย่าง
เป็นทางการและไมม่ขีอ้มลูการซื�อขายใหต้ดิตาม อกีทั �งการซื�อขายเงนิตราต่างประเทศของไทยจะผ่านธนาคาร
พาณชิยเ์ป็นหลกั ดงันั �น หลายๆ ฝา่ยจงึตดิตามอตัราแลกเปลี�ยนที�ใชใ้นการคาํนวณ THBFIX ตอน 11.00 น. นี�
เป็นตวัแทนค่าเงนิบาทในระหว่างวนั ซึ�งเมื�อปี 2555 ที� TFEX ออกแบบสญัญาดอลลารล์่วงหน้ากไ็ดค้วามเหน็
ชอบจากหน่วยงานต่างๆ ทั �ง ธนาคารพาณิชยต์่างๆ และแบงคช์าต ิใหใ้ชค้่าเงนิตอน 11.00 น. นั �น เป็นราคา
อา้งองิในการชาํระราคาครั �งสุดทา้ย (Final Settlement Price) ของ USD Futures ดว้ยเช่นกนั 

ดงันั �น คาํถามที�น่าสนใจคอื เมื�อมกีารปรบัเวลาคาํนวณ THBFIX ไปเป็นช่วงเยน็แลว้ ควรจะใชอ้ตัรา
แลกเปลี�ยนเวลาใดในการคาํนวณ?  

 จากการหารอืของหลายฝา่ย เหน็ว่าควรใหเ้ลื�อนการคํานวณค่าเงนิและตน้ทุนป้องกนัความเสี�ยงของ
ค่าเงนิไปเป็นช่วงบ่ายที�ประมาณ 15.30 น. เพื�อป้องกนักรณีที�ค่าเงนิบาทมคีวามผนัผวนระหว่างวนั และ
ช่วงเวลาดงักล่าวยงัเป็นช่วงที�ยงัมธีุรกรรมของธนาคารพาณิชย์อยู่ อีกทั �งไม่ห่างจากช่วงเวลาที�จะคํานวณ 
THBFIX ตามเวลาใหม่มากนกั  

ส่วนคําถามถดัไปคอื อย่างนี� USD Futures กต็อ้งเลื�อนเวลาการประกาศ Final Settlement Price ไป
เป็นชว่งบ่ายดว้ยหรอืไม่?  

ในส่วนนี� แบงคช์าตแิละธนาคารพาณชิย ์เหน็ว่าอตัราแลกเปลี�ยนตอนเชา้ ณ เวลา 11.00 น. ควรที�ยงั
มอียู่ต่อไป เพื�อให้มขี้อมูลในการอ้างอิงของอตัราแลกเปลี�ยนระหว่างวนั และเพื�อให้ผู้ร่วมตลาดของ TFEX 
สามารถที�จะใชใ้นทําธุรกรรมต่อเนื�องต่อไปได้หลงัจากที�สญัญา USD Futures ครบกําหนดอายุ จึงเหน็พอ้ง



 

 

ตอ้งกนัว่า จะเพิ�มการคาํนวณอตัราแลกเปลี�ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัในช่วงเชา้เขา้มา โดยกําหนดให้
เป็นเวลาเดมิที�เคยปฏบิตัมิาคอื 11.00 น.และยงัคงใช้แนวทางในการคาํนวณ เช่นเดยีวกบัที�ใช้ในกาคาํนวณ
ในช่วง 15.30 น. เนื�องจากถอืว่าอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าวกเ็ป็นอตัราอ้างองิของค่าเงนิบาทที�ธนาคารพาณิชย์
ในประเทศรว่มกนัใหข้อ้มลูเพื�อเป็นตวัแทนของการเคลื�อนไหวของค่าเงนิในระหว่างวนั และดว้ยวตัถุประสงคท์ี�
มอีตัราแลกเปลี�ยน ณ เวลา 11.00 น. เพื�อสนิคา้ใน TFEX แลว้ ผูท้ี�มสี่วนรวมในการกําหนดคา่ดงักล่าวจงึต ั �งชื�อ
อตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าวว่า TFEXTHBFIX เพื�อความชดัเจนในการทาํธุรกรรมในแต่ละวนั   

 อย่างไรกต็าม TFEX ยงัมสีนิคา้ที�เกี�ยวขอ้งโดยอ้อมกบัค่าเงนินั �นก็คอื Gold Futures, Silver Futures 
และ Oil Futures ที�ตอ้งมกีารแปลงราคาที�อยู่ในรปูเงนิดอลลารส์หรฐัเป็นเงนิบาท ซึ�งสําหรบัการคาํนวณ Final 
Settlement Price ของ Oil Futures นั �น กําหนดให้ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ เวลา 11.00 น. ดงันั �น จึงไม่มี
ผลกระทบใดๆ เนื�องจากยงัคงใช้อตัราแลกเปลี�ยนตามช่วงเวลาเดมิได ้แต่สําหรบั Gold Futures และ Silver 
Futures ที�เดมิไดม้กีารขอใหธ้นาคารพาณิชยด์าํเนินการเสนอราคาเป็นกรณีพเิศษในช่วง 16.30 น. เนื�องจากใน
อดตีมคี่าอ้างองิเฉพาะ 11.00 น. นั �น กจ็ะปรบัมาใช ้อตัราแลกเปลี�ยนที�ประกาศในช่วงเวลา 15.30 น. ที�ทุกๆ 
ธนาคารเสนอราคาสําหรบัการคาํนวณอตัราดอกเบี�ย THBFIX ในทุกๆ วนัแทน เพื�อไม่เกดิความซํ�าซอ้นและ
สามารถสะทอ้นอการเคลื�อนไหวของค่าเงนิบาทในตลาดได้ดกีว่าเนื�องจากจํานวนธนาคารที�เขา้มาเสนอราคา
และจาํนวนธุรกรรมในช่วง 15.30 น. มจีาํนวนมากกว่า ตอน 16.30 น. นั �นเอง  

ฟงัดูอาจจะซบัซ้อนสกัหน่อย แต่สรุปสั �นๆ ถงึผลกระทบต่อผูล้งทุนใน TFEX คอื USD Futures และ 
Oil Futures จะไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ ในขณะที� Gold Futures และ Silver Futures จะใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ 
เวลา 15:30 น. แทนอตัราเดมิ ณ เวลา 16:00 น. ครบั โดยผูล้งทุนที�สนใจตดิตามการเคลื�อนไหวของอตัรา
แลกเปลี�ยนทั �งที�เป็นสนิคา้อ้างองิของ USD Futures และที�ใชใ้นการแปลงราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์หอ้ยู่ในรปูเงนิ
บาท กย็งัคงสามารถตดิตามไดผ้า่นทางหน้า TFEX website ไดเ้ช่นเดมินะครบั  
 

 สนบัสนุนโดย  บรษิทั ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)   เวบ็ไซต์ : www.tfex.co.th  

 การจดัทําเอกสารเผยแพร่นี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและนําเสนอขอ้มลูที�เป็นประโยชน์ตอ่การซื�อขายอนุพนัธเ์ท่านั �น มไิดเ้ป็นการใหค้าํแนะนําสาํหรบัการลงทุนแตอ่ยา่งใด 


