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วันที่ 24 มีนาคม 2549

สรุปผลการสัมมนาผูบริหารระดับสูง (ACD High-level Seminar) หัวขอ
“Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development”
___________________________
กระทรวงการคลั ง ร ว มกั บ กระทรวงการต า งประเทศ ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (Asian
Development Bank) และศูนยการศึกษาความรวมมือเอเชีย (ACD Study Center) เปนเจาภาพจัดการ
สัมมนาระดับผูบริหารของประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation
Dialogue) ในหัว ขอเรื่อง “การสงเสริ มความรวมมือทางการเงิน ผานการพัฒนาตลาดพัน ธบั ตร
เอเชีย” (Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development) ในระหวาง
วันที่ 24-25 มีนาคม 2549 ณ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ
การสัมมนาในครั้งนี้มีผูเขารวมการสัมมนามากกวา 100 คน จาก 28 ประเทศสมาชิกภายใต
กรอบความรวมมือเอเชีย1 (Asia Cooperation Dialogue-ACD) โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก
ประเทศตางๆ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย
ฮองกง กาตาร ปากีสถาน และประเทศไทย
นายนริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดเปดเผยสาระสําคัญของการ
สัมมนาฯ ในวันแรก ดังนี้
1. นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดกลาวเปดงานสัมมนาโดยไดเนนวา
การพัฒนาตลาดพันธบัตรในเอเชียนั้นมีความสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจเอเชีย โดยเฉพาะในการออก
พันธบัตรในรูปเงินสกุลทองถิ่น (Local currency-denominated Bond) ของรัฐบาล หนวยงานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชนตางๆในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ กรอบความรวมมือเอเชีย (ACD) ถือไดวาเปน
เวทีเดียวที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียในวงกวาง ซึ่งจะชวยขยายขนาดและเพิ่มความแข็งแกรงในการ
พัฒนาโครงสรางระบบการเงินในภูมิภาค โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย ซึ่งไม
1

28 ประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue-ACD) ไดแก ประเทศบาหเรน บังคลาเทศ ภูฏาน
บรูไน กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิหราน อิรัก ญี่ปุน คาซักสถาน สาธารณรัฐเกาหลี คูเวต คูเวต ลาว
มาเลเซีย มองโกเลีย พมา โอมาน ปากีสถาน ฟลิปปนส กาตาร รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร ศรีลังกา ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
และเวียดนาม

เพียงแตจะเปนแหลงเงินทุนสําคัญแหงใหมใหแกรัฐบาลและบริษัทตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย แตยังเปน
การเพิ่มชองทางในการลงทุนของเงินออมจํานวนมากในภูมิภาคเอเชีย โดยในปจจุบัน
ประเทศในเอเชียรวมกันมีทุนสํารองระหวางประเทศทั้งหมดมากกวา 2 ลานลานดอลลาร
สหรัฐ ดังนั้น การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียนอกจากจะทําใหตลาดการเงินของภูมิภาคเอเชีย
เขมแข็งยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจเอเชียเติบโตอยางยั่งยืนตอไป นอกจากนี้ นาย
ศุภรัตน ควัฒนกุล ปลัดกระทรวงการคลัง ไดกลาวเสริมวาการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียจัดไดวา
เปนกาวที่สําคัญในการเสริมสรางการรวมมือทางการเงินในภูมิภาคใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
สํ า หรั บ การสั ม มนาในช ว งเช า นายคณิ ศ แสงสุ พ รรณ ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง รวมกับนาย Masahiro Kawai Head of Office of Regional Integration
ธนาคารพัฒนาเอเชีย ไดนําเสนอภาพรวมของการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียในภูมิภาค วาในชวงที่
ผานมา การริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียนั้นมีความกาวหนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการเพิ่มขึน้
ของตลาดพันธบัตรเงินสกุลทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกสงผลใหขนาดของตลาดพันธบัตร
เงินสกุลทองถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกขยายตัวเพิ่มขึ้นกวาภูมิภาคอื่นๆ ในโลก ทั้งนี้ ในขณะที่
ตลาดพันธบัตรโดยเฉลี่ยทั่วโลกขยายตัวเพียงรอยละ 8.2 ตอป นับตั้งแตป 2540 แตตลาดพันธบัตร
ในเอเชียกลับสามารถเติบโตไดในอัตราที่สูงกวามาก เชน ตลาดพันธบัตรของประเทศอินโดนีเซีย
ขยายตัวถึงรอยละ 45 ตอป ตลาดพันธบัตรของประเทศไทยขยายตัวรอยละ 30 ตอป เชนเดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีที่ขยายตัวกวารอยละ 20 ตอป ทําใหมูลคาของตลาด
พันธบัตรในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก (ไมรวมประเทศญี่ปุน) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.5
ของผลิตภัณฑมวลรวมภูมิภาคในป 2540 (359 พันลานเหรียญสหรัฐ) เปนรอยละ 48 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภูมิภาคในป 2548 (1,650 พันลานเหรียญสหรัฐ)
2. นายนริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยวา ในชวงที่ผานมา
ไดมีการออกพันธบัตรเงินสกุลทองถิ่นใหมๆ เพิ่มขึ้นมาก ตัวอยางเชน (1) พันธบัตรสกุลเงินเยน
จํานวน 1 หมื่นลานเยน ที่รวมออกโดยประเทศญี่ปุนและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสินทรัพยของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของสาธารณรัฐเกาหลีหนุนหลัง (Collateralized Bond Obligation)
(2) พันธบัตรอิสลามออกโดยประเทศมาเลเซียบนพื้นฐานหลักชาริอะฮ (Shariah) เพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาตางๆ (3) พันธบัตรสกุลเงินบาทจํานวน 4 พันลานบาทออกโดยธนาคารพัฒนา
เอเชีย เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแถบลุมแมน้ําโขง และ (4) พันธบัตรสกุล
เงินบาทจํานวน 3 พันลานบาท ออกโดยธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC)
เพื่อสนับสนุนบริษัทญี่ปุนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย สําหรับดานอุปสงคของการลงทุนใน
พันธบัตรเอเชียนั้น คาดวาจะมีความตองการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชีย I
และ II รวมมูลคา 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายใตกรอบความรวมมือของธนาคารกลางในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกและแปซิฟก (Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Bank-EMEAP)
รวมทั้งความตองการลงทุนในตลาดพันธบัตรเอเชียของนักลงทุนเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น
สําหรับการสัมมนาในวันพรุงนี้ ผูเขารวมจะไดมีโอกาสที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆ ในหัวขอการปรับโครงสรางดานอุปสงค เพื่อสงเสริมพันธบัตรเอเชีย เพื่อที่จะหาวิธี
ขยายชองทางการลงทุนในตลาดพันธบัตรเอเชียใหมากยิ่งขึ้น และในหัวขอมุมมองของภาคเอกชน
ในการพั ฒ นาตลาดพั น ธบั ต รเอเชี ย เพื่ อ อภิ ป รายถึ ง ความเป น ไปได ใ นทางปฏิ บั ติ รวมทั้ ง
ขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูที่จะออกพันธบัตรและนักลงทุน สําหรับผลสรุปที่ไดจากการสัมมนาครั้งนี้
จะเป น ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การจั ด ทํ า นโยบายเพื่ อ ใช ใ นการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือเอเชีย (The Informal ACD Finance
Minister’s Meeting – ACD FMM) ที่จะจัดขึ้นในชวงตนเดือนมิถุนายน 2549 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิก ACD จะประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแนวทาง
ของนโยบายในการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียตอไป
___________________________

