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การพัฒนาความรวมมือทางการเงินในภูมิภาคและ
โครงสรางระเบียบการเงินของโลก

เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน

ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
และ

ปกรณ วิชยานนท



2 ภาวะวิกฤติ
ในป 2540-41

รัฐปลอยคาเงินบาทลอยตัว

ขาดดุลกับตางประเทศสูง

การนําเขา

คา US$ แข็ง
แรงแขงขันใน
ตลาดโลกเพ่ิม

เพ่ิมแรงแขงขันในตลาด
และมีการใชจายเกินตัว

กฎเกณฑบาเซิลของ OECD 
สนับสนุนการปลอยกูระยะส้ัน

เงินทุนจากตางประเทศเขามาก
โดยเฉพาะหนี้ระยะส้ัน

เปดเสรีทางการเงิน

ความม่ันใจ

เศรษฐกิจไทยเตบิโต
เร็วและตอเนื่อง

เก็งกําไร

ดึงดูด คาเงินบาทถูกผูก

กระตุน
การสงออก
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วิกฤติการณทางการเงินระบาด

ไทย อินโดนิเซีย เกาหลีใต

110% 167% 195%

โอกาสที่จะประสบปญหา
มีมาก

หนี้ตางประเทศระยะส้ัน
ทุนสํารองเงินตราตางประเทศ =

เพราะ - ตองตออายุหน้ี
- ความมั่นใจของเจาหน้ี

อาจเปลี่ยนแปลง 
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จุดออนของโครงสรางทางการเงิน
ในภูมิภาค

ขาดระบบเตือนภัยลวงหนา

ขาดกลไกติดตามสถานการณ
อยางใกลชิด

มีการประสานงานในภูมิภาค
นอยเกินไป

ยอดการออมสุทธิ (Current Account) ของ ASEAN + 3
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จุดประสงคของความรวมมือทางการเงินในภูมิภาค

1. ปองกันมิใหเกิดภาวะวิกฤติอีกคร้ัง
2. บริหารภาวะวิกฤติไดดีกวาเดิม หากเกิดขึ้นอีก
3. สนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
4. มีอิทธิพลมากขึ้นตอสภาพแวดลอมทางการเงินท่ีสงผลกระทบ

ตอภูมิภาค

ชองทางของความรวมมือทางการเงินในภูมิภาค
มีไหม ?

อยางไรดี ?
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รวมสกุลเงิน/เชื่อมโยง
อัตราแลกเปลี่ยน 
ดังเชน euro ใน EU

แต
ประเทศในเอเชีย ตอ.
ตางจาก EU มากใน
หลายแงมุม เชน

รายไดประชาชาติตอหัว
การคากับตางประเทศ
อัตราเงินเฟอ
อัตราดอกเบี้ย
นโยบายการคลัง
นโยบายการเงิน
การขยายตัวของสินเชื่อ
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ขอตกลงเชียงใหม CMI

ASEAN + 3

ขยายวงเงินการกูยืมทุนสํารอง ฯ

เพื่อ

ตอสูกับการเก็งกําไรที่โจมตี
สกุลเงินของ ASEAN + 3

แต

วงเงินกู = 75 พันลาน US$  นอยไปขยาย CMI
 เปน RMO

อาจจะ
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สาเหตุพื้นฐานของวิกฤติการเงินในเอเชียตะวันออก

เงินออมภายในประเทศ
ไมเพียงพอแกการลงทุน

เอกชนไมสามารถพึ่ง
เงินกู ยาว จากตลาด ทองถ่ิน

Maturity 
mismatch

สั้น

Currency 
mismatch

ในสกุลเงิน
ตางชาติ

จึงไปกู
ตางประเทศ
กอหนี้ และ
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ไปลงทุนในพันธบัตร 
U.S.$ ที่ออกโดยรัฐ

ไปลงทุนในพันธบัตร 
ของรัฐในสกุลทองถิ่น

การออกหนวยลงทุน
เพื่อระดมเงินใหแก
โครงการของรัฐ

Asian Bond Fund (ABF)

รวบรวมเงินจาก
ธนาคารกลางในกลุม

รวบรวมเงินจาก
ธนาคารกลางในกลุม

ABF 1

ABF 2
เพื่อ  หนุน



10

โครงสรางของ Korean CBO (Collateralized Bond Obligations)

Korean SMEs

Korean SPV

Singapore SPV

Investors

Industrial Bank of 
Korea

Japan BIC 
(Guarantor)

Small 
Business 
Corp of 
Korea

เงินเยน ออกหลักทรัพย



11

Asian Development Bank

ปลอยกูแกรัฐ

ระดมเงิน
ในเอเชยี

ผันเงิน    บางสวนแก

ADB - Private

ภาคเอกชน

เครือขายสาขา
บุคลากร
ความนาเชื่อถือทางเครดิต

ทําให
สามารถจัดต้ัง

ปลอยกู     ระยะยาวแก

มี
ปกติ
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ASEAN + 3
= 2.4 ลาน
ลาน U.S.$

ทุนสํารองฯ ท้ังโลก  

สามารถ
สงผลกระทบตอ

อัตราแลกเปล่ียน

อัตราดอกเบ้ีย

สภาพคลอง

ดุลการคา และ
ดุลเงินทุนในตลาดโลก
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เปดเสรี

การคา เงินทุน

ลงทุนระยะสั้นเก็งกําไรลงทุนระยะยาว

high tech

ภาวะวิกฤติ

กอความผันผวน

รองรับ
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ขอถกเถียง

หลายฝายวิจารณ IMF วา แต IMF ก็อางวา
- ไมเขาใจปญหาที่ถูกตอง
- เงื่อนไขเงินกูไมเหมาะสม
- ไมเคยชวยใหประเทศสมาชิก

สามารถหลีกเลี่ยงหรือ
ปองกันภาวะวิกฤติได

- ขาดระบบการกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ

- ไดปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ของตนไปแลวทั้งในแงปองกัน
และแกไขภาวะวิกฤติ

- เสนอบริการ Contingent 
Credit Line เปนยาปองกัน

- การแกไขก็เจาะลึก 3 ขั้นตอน
- debt sustainability
- access to IMF resources
- debt restructuring
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คําถามที่ยังไมมคีําตอบอยางแนชัด

1. ความไมสมดุลทางการคาในตลาดโลก ยืดเย้ือตอไป ไดเสมอ ?
2. อันตรายเพียงไร ?
3. หมุนเวียนเงินทุนมารองรับสวนขาดดุลการคา อยางไรดี ?
4. กลยุทธท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารเงินตราตางประเทศ ?
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การบริหารเงินทุน
ในยุคโลกาภิวัฒน

ความรวมมือทางการเงิน
ระหวางประเทศ
ในภูมิภาค  มากขึ้น

- ขอตกลงเชียงใหม
- Asian Bond Fund

- ADB - Private
- สงอิทธิพลตอตลาดเงินทุนของโลก
- ค้ําประกันสินเชื่อแกธุรกิจเอกชน

จะงายขึ้นถามี

ที่อาจทํา
เพิ่มเติม ที่ทํา   ไปแลว


