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สรุปผลการสัมมนาผูบริหารระดับสูง (ACD High Level Seminar) หัวขอ
“Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development”
___________________
นายนริศ ชั ยสู ตร ผูอํานวยการสํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง เป ดเผยผลสรุปของการสัม มนา
ผูบริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ใน
เรื่ อ ง “การส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ทางการเงิ น ผ า นการพั ฒ นาตลาดพั น ธบั ต รเอเชี ย ” (Enhancing Financial
Cooperation through Asian Bond Market Development) ซึ่งเปนการจัดสัมมนารวมกันระหวางกระทรวงการคลัง
กระทรวงตางประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และศูนยการศึกษาความรวมมือเอ
เชีย (ACD Study Center) ในระหวางวันที่ 24-25 มีนาคม 2549 ณ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงจากกระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูแทนจากภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาจากประเทศสมาชิกภายใตกรอบ ACD มากกวา 150 ทาน เขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งใน
ดานนโยบายและดานเทคนิค สําหรับการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของการสัมมนา
ใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ภาพรวมของการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียในภูมิภาค
นายคณิ ศ แสงสุพรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและนาย Masahiro
Kawai Head of Office of Regional Integration ของธนาคารพัฒนาเอเชีย ไดกลาวนําเสนอความคืบหนาการดําเนิน
มาตรการริเริ่มตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market Initiative: ABMI) ในกรอบเวทีความรวมมือระหวาง
ประเทศตางๆ เชน ASEAN+3 APEC Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Banks and Monetary
Authorities (EMEAP) และ ACD ทําใหผูเขารวมสัมมนาฯ ไดรับทราบวา ในชวงที่ผานมา ตลาดพันธบัตรเอเชียมี
การพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มขึ้นในขนาดของตลาดพันธบัตรเงินสกุลทองถิ่นในภูมิ
ภาคเอเชียตะวันออกไมรวมญี่ปุน (Emerging East Asia, excluding Japan) ที่ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.5
ของผลิตภัณฑมวลรวมในภูมิภาคในป 2540 มาเปนรอยละ 48 ของผลิตภัณฑมวลรวมในภูมิภาคในป 2548
2. การสนับสนุนดานอุปทานของพันธบัตรเอเชีย
ในหั ว ข อ นี้ ผูเข ารว มสั ม มนาจากสํ านั ก งานคณะกรรมการหลั ก ทรัพ ย ข องประเทศมาเลเซี ย
(Securities Commission, Malaysia) ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC) และธนาคารเพื่อ

การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) เห็นพองรวมกันวา ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาตลาด
พันธบัตรในภูมิภาคนั้นจําเปนตองมีการออกพันธบัตร/หุนกูที่เปนสกุลเงินทองถิ่น (Local Currency Denominated
Bonds) ของทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น โดยรัฐบาลจะตองเปนผูนําในการพัฒนาตลาดพันธบัตรดานอุปทาน ใน
การนี้ ผูเขารวมสัมมนาไดใหความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณในการออกพันธบัตร/หุนกูสกุลเงินทองถิ่น
ในประเทศตาง ๆ เชน การออกพันธบัตรอิสลาม (Islamic Bonds) โดยรัฐบาลมาเลเซีย การออกพันธบัตรประเภท
Collateralized Bond Obligations (CBO) ภายใต ชื่ อ “Pan-Asian Bond” ของสาธารณรัฐ เกาหลี รว มกั บ ประเทศ
ญี่ปุนโดยมีสินทรัพยของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของสาธารณรัฐเกาหลีหนุนหลัง (Underlying Assets)
และการออกพั น ธบั ต รสกุ ล เงิน บาทโดย JBIC และ ADB นอกจากนี้ นายณรงค ชั ย อั ค รเศรณี ประธานคณะ
กรรมการบริหารของ ธสน. ไดนําเสนอกรณีศึกษาแนวทางการออกหุนกูสกุลเงินบาทโดยหนวยงานรัฐบาลสา
ธารณรัฐประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในประเทศไทย เพื่อเปนการระดมทุนสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
สปป.ลาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยผาน ธสน.รวมกับหนวยงานรัฐบาล
สปป. ลาว
3. การพัฒนาดานอุปสงคเพื่อสงเสริมพันธบัตรเอเชีย
การสงเสริมใหเกิดอุปสงคพันธบัตรเอเชียมากขึ้นจะตองอาศัยความรวมมือจากทั้งภาครัฐ และ
ทางภาคเอกชน โดยผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย ธนาคารกลางสิงคโปร
และผูแทนภาคเอกชนจากธนาคาร HSBC และบริษัท State Street Global Advisors Singapore ไดนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาดานอุปสงคของพันธบัตรเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งจากมุมมองของนักลงทุนตางประเทศ ทั้งนี้ ไดมี
การนําเสนอประสบการณจากการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชีย 1 และ 2 ภายใตกรอบ EMEAP และไดมีการนํา
เสนอในความคืบหนาของการดําเนินการของกองทุนพันธบัตรเอเชีย 2 ที่ประกอบดวยกองทุนยอย 9 กองทุน คือ
กองทุน Pan Asian Bond Index Fund (PAIF) และกองทุนยอยระดับประเทศอีก 8 ประเทศ โดยในระยะแรก8 กอง
ทุนยอยจะจํากัดการลงทุนใหเฉพาะธนาคารกลางของประเทศสมาชิกกลุม EMEAP เทานั้น อยางไรก็ตามในระยะ
ที่ 2 จะเปดโอกาสใหกับนักลงทุนเอกชนอื่นๆ ตอไป นอกจากนี้ ผูแทนจากกระทรวงการคลังของประเทศอินเดีย
ธนาคารกลางประเทศปากีสถาน และสํานักงานตรวจสอบบัญชีของประเทศการตาไดรวมกันแสดงความเห็นที่จะ
เพิ่มบทบาทในการสงเสริมอุปสงคพันธบัตรเอเชียดวยการขยายความรวมมือในระดับภูมิภาคใหมากขึ้นดวย
4. การสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนตอการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย
ในหัวขอนี้ไดมีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวของกับการสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนตอการ
พัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย โดยวิทยากรจากกระทรวงการคลังสาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนยรับฝากหลักทรัพยสา
ธารณรัฐเกาหลี (Korea Securities Depository) ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange of Thailand: BEX)
และ ADB มีความเห็นสอดคลองกันวา ตลาดพันธบัตรในเอเชียจําเปนตองไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานให
เขมแข็งมากขึ้น ซึ่งไดมีการนําเสนอการจัดตั้งกลไกการค้ําประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee Mechanism) การ

2

ออกผลิตภัณฑพันธบัตรเอเชียใหมีความหลากหลายมากขึ้น และการยกระดับระบบการสงมอบและชําระเงิน
(Clearing and Settlement System) ที่มีประสิทธิภาพ โดยผูเขารวมสัมมนาจากศูนยรับฝากหลักทรัพยเกาหลี ได
เสนอใหมีการจัดตั้งศูนยรับฝากหลักทรัพยระหวางประเทศ (International Central Securities Depository: ICSD)
เพื่อรองรับการดําเนินธุรกรรมสําหรับพันธบัตรเอเชียในอนาคต นอกจากนั้น ผูรวมสัมมนาจากธนาคารพัฒนาเอ
เชี ย ได นํ าเสนอแนวทางการจั ด ตั้ งสถาบั น จัด อั น ดั บ ความน าเชื่ อ ถื อ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย (Regional Credit Rating
Agencies) และหนวยงานกําหนดราคาพันธบัตร/หุนกู (Bond Pricing Agencies) รวมทั้ง การกําหนดเกณฑมาตร
ฐานสําหรับพันธบัตรเอเชียดวย (Asian Bond Standard)
5. มุมมองจากภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย
ผู รว มสั ม มนาจากภาคเอกชน ซึ่ งประกอบด วยผู แ ทนจากธนาคาร HSBC บริษั ท หลั ก ทรัพ ย
Mizuho และบริษัทหลักทรัพยกองทุนกสิกรไทยไดรวมแลกเปลี่ยนและนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นปญหา
ตางๆ เพื่อพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียใหเขมแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ ผูแทนภาคเอกชนไดเสนอใหภาครัฐของประเทศ
ตาง ๆ ในเอเชียเพิ่มมูลคาของตลาดพันธบัตรใหมากขึ้น โดยการออกพันธบัตรอยางตอเนื่องในระดับที่เหมาะสม
ลดมาตรการควบคุมดานบั ญ ชีทุ น เคลื่อนยายระหวางประเทศ สรางความโปรงใส และพั ฒ นาโครงสรางทาง
กฎหมายสําหรับการบังคับคดี รวมทั้งสงเสริมธุรกิจจัดการสินทรัพย ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็ควรพิจารณา
การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของสกุลเงินตางๆ (currency diversification) ดวยการเพิ่มสัดสวนการลงทุน
ในสกุลเงินของเอเชียใหมากขึ้น และพิจารณาการเพิ่มความหลากหลายของพันธบัตร/หุนกูประเภทใหมๆ เชน
พันธบัตรแบบหลายสกุลเงิน (multi-currency bonds) หรือพันธบัตรแบบตะกราเงิน (basket-currency bonds) และ
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน
สุด ท ายนี้ ผลการสั ม มนาในครั้งนี้ จะใชเป น พื้ น ฐานที่ สําคัญ ที่ จะใช ในการหารือสําหรับ การ
ประชุ ม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั งของภายใต ก รอบความร ว มมื อ เอเชี ย (The informal ACD Finance
Ministers’ Meeting) ที่จะจัดขึ้นในชวงตนเดือนมิถุนายน 2548 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
___________________
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