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  บทความนี้สรุปสาระสำาคัญของการรวมกลุ่มทางการเงิน
ในอาเซียน (ASEAN Financial Integration) ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่ง
ที่สำาคัญในการก้าวไปสู่ AEC เพื่อให้มี 1) ระบบการเงินที่รวมกลุ่ม
กันอย่างแข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางการเงินของนักธุรกิจและผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายและท่ัว
ถึง 2) มีตลาดทุนที่พัฒนาเชื่อมโยงกันผ่านการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศสมาชิกที่เสรีขึ้น และ 3) มีการเชื่อมโยงระบบชำาระ
เงินเพื่อรองรับธุรกรรมระหว่างประเทศ  ทั้ง 3 ข้อเพื่อช่วยอำานวย
ความสะดวกให้กับการค้าสินค้าบริการและการลงทุนระหว่างกัน
ภายในประเทศสมาชิก 
  การรวมกลุ่มทางการเงินจะเกิดขึ้นภายในปี 2563 หลัง
จากการรวมตัวของภาคสินค้า บริการ และการลงทุนภายใต้ AEC  
5 ปี  เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าภาคการเงิน
มีความสำาคัญและเป็นพื้นฐานสำาคัญของเศรษฐกิจ จำาเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนเปิดเสรี

ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

AEC:  ผลต่อภาคการเงิน
         และการธนาคารของไทย
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1. การรวมกลุ่มทางการเงินในอาเซียน
 1.1   การรวมกลุ่มทางการเงินในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็น
เสาหลักสำาคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่กำาลังจะเกิด
ขึ้นในปี 2558 นอกเหนือจาก 2 เสาหลัก คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community) และประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Security Community)
  AEC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วให้ลึกและ
กว้างขึ้นผ่านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร์ที่สำาคัญอยู่ 4 ประการ คือ 
  1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
  2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
  4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับประชาคมโลก 
  ทั้งนี้ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนับว่าเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ
ของการมุ่งไปสู่ AEC เนื่องจากจะทำาให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝีมือ และมีการเคลื่อนย้ายเสรีมากยิ่งขึ้นของเงินทุนด้วย ซึ่งโดยรวม
แล้วถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของภาคเศรษฐกิจจริง 
  นอกเหนือจากการรวมตัวกันของภาคเศรษฐกิจจริงแล้ว การรวมกลุ่มทางการ
เงิน (Financial Integration) เป็นกลไกที่สำาคัญอีกประการหนึ่งในการก้าวไปสู่ AEC 
เนื่องจากระบบการเงินที่พัฒนารวมกลุ่มกันอย่างแข็งแกร่งมีเสถียรภาพ ตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินของนักธุรกิจและผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง โดยมีตลาด
ทุนที่พัฒนาเชื่อมโยงกัน ผ่านการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศสมาชิกที่เสรีขึ้น และ
มีการเชื่อมโยงระบบชำาระเงินเพื่อรองรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จะช่วยอำานวยความ
สะดวกการค้าสินค้าและการลงทุน

 1.2   เป้าหมายการรวมกลุ่มทางการเงินภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  เป้าหมายการรวมกลุ่มทางการเงินภายใต้ AEC คือ เพื่อเชื่อมโยงภาคการ
เงินระดับภูมิภาคอาเซียนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านการพัฒนาตลาดเงิน ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก อำานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ สนับสนุนการขยายตัวของอาเซียนในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเช่ือมโยงระบบชำาระเงินภายในภูมิภาคอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะเกิดข้ึนในปี 2558 แต่สำาหรับภาคการเงินได้ขยายระยะเวลาในการรวมกลุ่มและเปิด
เสรี ออกไปจนถึงปี 2563 เนื่องจากเป็นภาคที่มีความสำาคัญต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการ
เงินของประเทศสมาชิกสูง มีกระบวนการเปิดเสรีที่เป็นไปอย่างระมัดระวังเมื่อเทียบกับ     
ภาคอ่ืนๆ ท่ีสำาคัญ ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
และระดับการพัฒนาตลาดการเงินที่แตกต่างกัน จึงทำาให้ความพร้อมทางเศรษฐกิจแตก
ต่างกันมาก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ของบางประเทศในอาเซียนยังไม่มีหรือเพิ่งเริ่มเปิด
ดำาเนินการมาได้ไม่นาน ในขณะที่ตลาดบางประเทศได้พัฒนาไปมากแล้ว
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เช่น สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย เป็นต้น ทำาให้กระบวนการรวมกลุ่มนั้นทำาได้ยากและต้อง
ใช้เวลายาวนานกว่าภาคอื่นๆ ด้วยเหตุนี้  ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่าง
เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละประเทศสมาชิกจึงเห็นควรให้ยืดระยะเวลา
การรวมกลุ่มทางการเงินออกไปเพื่อให้ประเทศสมาชิกบางประเทศท่ียังไม่มีความพร้อมมี
ระยะเวลาในการปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรี
  การรวมกลุ่มทางการเงินภายใต้ AEC ภายในปี 2563 จะมีลักษณะเป็น 
Semi-Integrated Market ซึ่งหมายถึงการรวมกลุ่มกันโดยที่ทุกประเทศไม่จำาเป็นต้อง
เปิดเสรีเต็มที่ เนื่องจากภาคการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกมีความแตกต่างระหว่าง
กันเองอยู่มาก ตัวอย่างเช่น ในภาคธนาคาร หากมีการเปิดเสรีเต็มที่ ธนาคารทุกแห่งของ
ทุกประเทศจะต้องสามารถเข้าไปตั้งสาขา สำานักงานหรือทำาธุรกรรมในประเทศสมาชิก
อื่นได้อย่างเสรี แต่ภายใต้กรอบของการเปิดเสรีภายใต้ AEC นั้น จะมีการตั้งกฎเกณฑ์เพื่อ
คัดเลือกธนาคารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถเข้าไปให้บริการในประเทศสมาชิก
อ่ืนได้ หรือในด้านการเปิดเสรีบัญชีทุน AEC ไม่ได้มีเป้าหมายให้ทุกประเทศเปิดเสรีเงินทุน
เต็มที่ เพียงแต่ให้แต่ละประเทศมีการเปิดเสรีเงินทุนที่มากขึ้น หรือ Freer Flows (แทน 
Free Flows) เพ่ือสนับสนุนการมุ่งไปสู่การรวมกลุ่มทางการเงิน

 1.3   กระบวนการดำาเนินงานรวมกลุ่มทางการเงินภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  กระบวนการรวมกลุ่มทางการเงินภายใต้ AEC มีหลายขั้นตอน เริ่มจากผู้นำา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ให้หลักการและเป้าหมายโดยอ้างอิงจาก AEC Blue-
print ที่ผู้นำาได้ลงนามในปี 2550 AEC Blueprint ถือว่าเป็นแผนแม่บทของอาเซียน 
เนื่องจากมีตารางเวลา (Strategic Schedule) เพื่อกำาหนดแนวยุทธศาสตร์และระยะ
เวลาในการดำาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ AEC อย่างชัดเจน
  อย่างไรก็ดี มาตรการในส่วนของการรวมกลุ่มทางการเงินตาม Strategic 
Schedule ของ AEC Blueprint มีขอบเขตที่กว้างและมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก 
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจึงต้องประเมินกรอบและนโยบายของตนเอง เพื่อจัด
ทำารายละเอียดแผนการดำาเนินงานการรวมตัวทางการเงินท้ังในด้านการเปิดเสรีบริการ
ทางการเงิน การพัฒนาตลาดทุน การเปิดเสรีเงินทุนเคล่ือนย้าย และระบบการชำาระเงิน 
สุดท้าย ประเทศสมาชิกจึงนำาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและขยายตลาดในกลุ่มอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ เกิดการค้าและการลงทุนระหว่าง
กัน รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะระหว่างกันมากขึ้น
  ในส่วนของโครงสร้างคณะทำางานการรวมกลุ่มทางการเงินและลำาดับความรับ
ผิดชอบ  ในทางปฏิบัติ กระทรวงการคลังและธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักโดยมีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องด้วย และผ่านกรอบการประชุม 3 ระดับ 
คือ
  1) ระดับรัฐมนตรี / ผู้ว่าการธนาคารกลาง ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จะดำาเนิน
งาน ผ่านการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน และการประชุมระดับ
ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน โดยมีการประชุมเป็นประจำาทุกปีตั้งแต่ปี 2540
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  2) ระดับปลัดกระทรวง / รองผู้ว่าการ ซึ่งดำาเนินงานผ่านการประชุมเจ้า
หน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน และการประชุมระดับรองผู้
ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ซึ่งประชุมเป็นประจำาทุกปีเช่นกัน
  3) ระดับคณะทำางาน มี 4 ด้าน ได้แก่ คณะทำางานด้านการเปิดเสรีภาค
บริการ ทางการเงิน การพัฒนาตลาดทุน การเปิดเสรีบัญชีทุน และการพัฒนาระบบการ
ชำาระเงิน ซึ่งจัดประชุมปีละ 2-3 ครั้งต่อคณะทำางาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานกำากับ

ดูแล (Regulator) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย เช่น ก.ล.ต. หรือ คปภ. เป็นต้น 

2. กลไกการรวมกลุ่มทางการเงินภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  กลไกการรวมกลุ่มทางการเงินภายใต้ AEC จะทำางานผ่านคณะทำางาน 4 ด้าน
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในแต่ละคณะทำางานจะมีเป้าหมาย หลักการ วิธีการ และผลกระทบ
จากการดำาเนินงานที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

 2.1  การเปิดเสรีบริการทางการเงิน (Financial Services Liberalization)
  การเปิดเสรีบริการทางการเงินมีเป้าหมายเพื่อให้สถาบันการเงินได้มีโอกาส
ขยายฐานออกไปให้บริการในด้านที่ตนมีความสามารถเชิงเปรียบเทียบในการบริการ
ลูกค้าธุรกิจและบุคคลในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้สถาบันการเงินเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งและมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อทำาให้ผู้บริโภคมีทาง
เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายมาตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น การเปิด
เสรีบริการทางการเงินในอาเซียนในข้ันนี้มีแผนงานครอบคลุมเฉพาะภาคธนาคารและ
ภาคประกันภัย

กระบวนการดำาเนินงานของการรวมกลุ่มทางการเงินอาเซียน
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2.1.1 ภาคธนาคาร
  ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนมีการเปิดดำาเนินการระหว่างกันเป็น
จำานวนหนึ่งแต่ยังมีบทบาทจำากัดในระบบการเงินของประเทศนั้น เช่น ถูกจำากัดในมิติ
ด้านขอบเขตธุรกิจ ในมิติจำานวนสาขา หรือด้านสถานที่ตั้งสาขา ดังนั้นเมื่อมีการเปิด
เสรีธนาคารพาณิชย์ระหว่างกันในอาเซียน จะช่วยให้มีธนาคารพาณิชย์แข่งกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์์ทางการเงินที่ตอบโจทย์์ของธุรกิจและประชาชนได้ดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจข้าม
พรมแดนซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น สำาหรับธนาคารพาณิชย์ไทยมีโอกาสที่จะเข้าไปทำา
ธุรกิจในอาเซียนได้สะดวกขึ้น สามารถขยายฐานธุรกิจและให้บริการจับคู่ธุรกิจไทย กับ
ธุรกิจต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเป็นโอกาสสำาหรับผู้บริโภคและธุรกิจใน
ประเทศที่จะได้รับประโยชน์เมื่อมีธุรกิจแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินของอาเซียน
ในไทย และกระตุ้นให้สถาบันการเงินไทยปรับตัวต่อการแข่งขันในการให้บริการทางการ
เงินที่ตอบสนองความต้องการและคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม

  ขณะนี้อาเซียนกำาลังหารือเพื่อกำาหนดกรอบคุณสมบัติของธนาคารที่เรียก
ว่า Qualified ASEAN Bank (QAB) ซึ่งธนาคารที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำาตามเกณฑ์ QAB จะ
ได้รับอนุญาตให้ทำาธุรกิจในทุกประเทศในอาเซียน ในขณะเดียวกันต้องมีการบูรณาการ
มาตรฐานการกำากับดูแลเพื่อให้เป็นธนาคารที่มีความมั่นคง และทางการสามารถดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินร่วมกันได้ในภาวะที่ QAB ทำาธุรกิจข้ามพรมแดน และมีความ
สำาคัญกับความมั่นคงทางการเงินของประเทศต่างๆ หลายประเทศ โดยคาดว่าจะมีข้อ
สรุปการกำาหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไข QAB ออกมาเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปี 2555 และจะ
อนุญาตให้เริ่มทำา QAB ระหว่างประเทศสมาชิกได้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป และอย่างช้า
ที่สุดภายในปี 2563 โดยการจัดตั้ง QAB นั้นมีหลักการด้วยกัน 3 ข้อ ดังนี้  

ธนาคารพาณิชย์อาเซียนที่เข้าไปดำาเนินงานในประเทศสมาชิกอื่น
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   • Equal Access คือ แต่ละประเทศต้องลดข้อจำากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าสู่ตลาดของธนาคารประเทศสมาชิกอื่นๆ เช่น อาจจะอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสาขาหรือ
บริษัทลูกก่อน
  • Equal Treatment คือ แต่ละประเทศต้องปฏิบัติต่อธนาคารของประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ที่เข้ามาดำาเนินธุรกิจในประเทศตนเองอย่างเท่าเทียมกันกับธนาคารท้องถิ่น
  • Equal Environment คือ กฎเกณฑ์การกำากับดูแลธนาคารต้องสอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น มีมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นมาตรฐานสากล หรือมี
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่มีคุณภาพ เป็นต้น
  ประเทศไทยได้ทำาการเปิดเสรีภาคธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 
ไทยได้ยื่นข้อผูกพันสาขาธนาคารในด้านบุคลากรในสัญญา ASEAN Framework 
Agreement on Services (AFAS) ต่อมาในปี 2547 – 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้เร่ิมนำาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ Financial Sector Master Plan Phase 1 
มาประยุกต์ใช้ โดยในแผนนี้มีสาระสำาคัญเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงิน
ไทย  ในปี 2553 ไทยได้นำาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 มาใช้ โดยในแผนนี้
เน้นให้สถาบันการเงินลดต้นทุน และส่งเสริมการแข่งขันจากสถาบันการเงินต่างชาติเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีนี้
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  อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ
มีให้เลือกเพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีภาคธนาคาร แต่ธนาคารไทยเองต้องเผชิญกับภาวะการ
แข่งขันที่มาพร้อมกับการเปิดเสรีมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ธนาคารไทยจึงต้องเร่งปรับตัว 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ดี รวมทั้งพัฒนาปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะด้านบุคคลากรและ
ทุน ซึ่งไทยยังมีข้อจำากัดอยู่ ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ
  ข้อควรระวังประการหนึ่งในกระบวนการเปิดเสรีคือ ยามเมื่อเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ แต่ละประเทศสมาชิกก็มีสิทธิที่จะดำาเนินมาตรการในกรณีพิเศษ (Safeguards) 
เพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์เฉพาะ เช่น การใช้มาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงิน (Prudential Measures) หรือการใช้มาตรการในกรณีเกิดปัญหาดุลชำาระเงิน 
(Balance-of-Payments Difficulties) หรือปัญหาเงินทุนเคลื่อนย้าย (Difficulties 
Caused by Capital Movements) เป็นต้น

         2.1.2 ภาคประกันภัย
  AEC Blueprint ได้กำาหนดให้ประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไนฯ มาเลเซีย และสิงคโปร์ เปิดเสรีภาคประกันภัยภายในปี 2558 
แต่สำาหรับไทยจะเริ่มต้นการเปิดเสรีในปี 2563 เป็นต้นไป เมื่อพิจารณาพัฒนาการของ
ภาคประกันภัยในอาเซียนแล้ว พบว่ายังอยู่ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายต่อปีของทั้งอาเซียน (Total Premium Volume) 
หรืออัตราส่วนค่าเบี้ยประกันต่อ GDP (Insurance Penetration) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนดังปรากฏตามแผนภาพ
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  ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย หรือ คปภ. ในฐานะองค์กรกำากับดูแลภาคประกันภัยของประเทศไทย จึงจัดทำาแผน
พัฒนาธุรกิจประกันภัยขึ้นเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจประกันภัย โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 1 เมื่อ
ปี 2549–2553 ที่เน้นให้เสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบประกันภัยไทย 
และฉบับที่ 2 ระหว่างปี 2553 ถึง 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดทิศทางการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านประกันภัย โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับระบบประกันภัยไทยให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับระดับมาตรฐานสากล 
มาตรการที่สำาคัญในแผนที่ 2 คือ การตั้งเป้าหมาย Insurance Penetration เป็นร้อยละ 
6 ของ GDP ภายในปี 2557 นอกจากนี้ แผนที่ 2 ยังมีการเสริมสร้างเสถียรภาพความเข้ม
แข็งของบริษัทประกันภัยในประเทศ การเตรียมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรี และการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
ประกันภัยอีกด้วย
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  สำาหรับในระยะต่อไป เนื้อหาของแผนฉบับที่ 3 จะเน้นการประเมินผลและ
การตรวจสอบผลการลงทุนในต่างประเทศ
  ในส่วนการเปิดเสรีภาคประกันภัยนั้น ภาคประกันภัยของไทยอาจจะได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่าประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เน่ืองจากมีกำาหนดการเปิดเสรีท่ีช้ากว่าประเทศ
อ่ืน ทำาให้ภาคประกันภัยของไทยมีเวลาในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปิดเสรีนานมากข้ึน 
อีกท้ังโครงสร้างบริษัทประกันภัยของไทยส่วนใหญ่มีบริษัทต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ทำาให้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีไม่มากนัก

    2.2 การพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development)
  การพัฒนาตลาดทุนเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการรวมกลุ่มทางการเงิน 
เนื่องจากเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการระดมทุนนอกเหนือจากการกู้เงินจาก
ธนาคาร โดยเป้าหมายสำาคัญในการพัฒนาตลาดทุนอาเซียน คือ 
  เพื่อลดต้นทุนการซื้อ-ขาย และการระดมทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
  เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนในอาเซียนให้เป็น Platform เดียวกัน โดยปรับกฎ
เกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน และมีมาตรฐานเป็นสากล
  เพื่อพัฒนา ASEAN Product ให้มีความกว้างและลึกมากยิ่งขึ้น เช่น การจัด
ทำา ASEAN Asset Class ให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก
      อย่างไรก็ดี ตลาดทุนของประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนยังมีขนาดเล็กอยู่ ทั้งตลาด
ตราสารทุนและตราสารหน้ี พิจารณาเปรียบเทียบตลาดทุนไทยกับตลาดทุนโลก ดังปรากฏ

ตามแผนภาพ
      

 ตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ของไทยเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก

  จากข้อมูลเมื่อปี 2554 จะเห็นว่าแม้ Market Capitalization ของตลาดทุน
ไทยจะอยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 0.51 ต่อสัดส่วนของทั้งโลก แต่ไม่ได้
แตกต่างตลาดทุนอื่นๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากนัก ดังนั้นในระดับภูมิภาค 
ตลาดทุนไทยจึงจำาเป็นต้องเชื่อมโยงกับตลาดทุนอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อไม่ถูกขับ
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เคลื่อนโดยนักลงทุนต่างชาติได้โดยง่าย เนื่องจากเมื่อนำาตลาดทุนของทั้งกลุ่มอาเซียนมา
รวมกันจะทำาให้ขนาดของตลาดทุนใหญ่ขึ้น จะกลายเป็นอันดับที่ 8 ของโลก โดยมีส่วน
แบ่งตลาดของโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.37 ตามแผนภาพ

  เมื่อทุกประเทศในอาเซียนรวมตลาดทุนเข้าด้วยกันอย่างจริงจังแล้ว จะเป็นที่
สนใจของนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มบทบาทให้กับตลาดทุนในอาเซียนได้
มากขึ้นด้วย อาเซียนมีโครงการภายใต้แผนการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อาเซียนที่เรียกว่า 
ASEAN Link หรือ Linkage โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  เชื่อมโยงตลาดทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ด้วยกัน โดยให้นักลงทุนใน
แต่ละตลาดสามารถซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในตลาดอื่นๆ ได้ ตลาดทั้ง 7 ประกอบด้วย ตลาด
ทุนของมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม (ที่มีตลาดที่เมืองโฮจิมินห์และ
ฮานอย) และไทย 
  ให้การซื้อขายหลักทรัพย์สะดวกมากขึ้น
   เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ การชำาระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์
  ในปี 2555 นี้ จะมีประเทศที่จะเริ่มนำาร่องก่อน คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ ตาม
มาด้วยประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่เหลือนั้นให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
แต่ละประเทศ 

World Market Capitalization และ ASEAN Market Capitalization
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โครงการ ASEAN Link นั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  • PHASE I การเชื่อมโยงการซื้อขายหลักทรัพย ์(คาดว่าจะดำาเนินการใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555) โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ต้องทำาผ่านบริษัท Broker ของแต่
ละประเทศในสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน
  • PHASE II การเชื่อมโยงการรับฝากหลักทรัพย ์(คาดว่าจะดำาเนินการใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2555) โดยมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศทำาหน้าที่เป็น
ผู้แทนในการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของนักลงทุนของ
ประเทศตนเอง และรับดอกเบี้ย เงินปันผล เงินคืนทุน รวมถึงการจ่ายเงินค่าจองซื้อหลัก
ทรัพย์เพิ่มทุนแทนผู้ลงทุน
  • PHASE III การเช่ือมโยงการชำาระราคาหลักทรัพย์ (คาดว่าจะดำาเนินการ
ในปี 2556) โดยมีสำานักบัญชีของแต่ละประเทศทำาหน้าที่ชำาระราคาหลักทรัพย์ระหว่าง
กัน โดยใช้ระบบหักกลบยอดสุทธิ (Multilateral Netting) ตามสกุลเงินของประเทศที่
หลักทรัพย์นั้นจดทะเบียน 

  หากโครงการ ASEAN Link ประสบความสำาเร็จ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการระดมทุนให้กับบริษัทในกลุ่มประเทศอาเซียน และช่วยเพิ่มความหลากหลายใน
การลงทุนให้กับนักลงทุนอาเซียน โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยที่การลงทุนในต่าง
ประเทศของนักลงทุนไทยยังอยู่ในระดับต่ำา โดยโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนนำา
เงินออกไปลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านตลาดทุนที่มีบรรยากาศน่าลงทุน ช่วยสร้างสมดุลให้
กับบัญชีทุนเคลื่อนย้ายของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
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2.3   การเปิดเสรีบัญชีทุน (Capital Account Liberalization)
  การเปิดเสรีบัญชีทุนเพื่อให้เงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรียิ่งข้ึนเป็นอีกกลไก
สำาคัญที่ช่วยให้การรวมกลุ่มทางการเงินผ่านการทำาธุรกรรมระหว่างประเทศสะดวก
ขึ้น และยังเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนด้านต่างๆ เช่น การลงทุนโดยตรง (Direct In-
vestment) การลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) และการลงทุน
ประเภทอื่น (Other Investment) ซึ่งในที่นี้รวมถึงการกู้เงินข้ามชาติด้วย
   เป้าหมายของการเปิดบัญชีทุนนั้น เพื่อสนับสนุนการลงทุนภายในอาเซียน
โดยยกเลิกหรือลดอุปสรรค กฎระเบียบ ขั้นตอนและข้อจำากัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ 
  การเปิดเสรีบัญชีทุนของสมาชิกอาเซียนมีกลไกการทำางานผ่านคณะทำางาน
การเปิดเสรีบัญชีเงินทุน   ซึ่งในขณะนี้ประเทศสมาชิกอยู่ระหว่างจัดทำาแผนการเปิดเสรี
บัญชีทุน (Individual Milestones Blueprint) ตามความพร้อมของเศรษฐกิจตน ทั้งนี้ 
การเปิดเสรีบัญชีทุนในด้านต่างๆ จะทยอยดำาเนินการเป็นลำาดับแตกต่างกันไป ขึ้นกับ
ระดับความเส่ียงของบัญชีทุนน้ันๆ โดยการเปิดเสรีด้าน Portfolio Outflows และ Other 
Flows ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงกว่าการเปิดเสรีในด้านอื่นๆ จึงอยู่ช่วงท้ายของการเปิด
เสรีบัญชีทุน ตามแผนภาพ

ระดับความเสี่ยงในการเปิดเสรีบัญชีทุนในแต่ละขั้น
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  สำาหรับแผนการเปิดเสรีบัญชีทุนของไทยนั้น อยู่ระหว่างการทำาแผนแม่บท
การเปิดเสรีบัญชีทุน หลังจากนั้นจะเริ่มดำาเนินการและทยอยเปิดเสรีตาม Individual 
Milestones Blueprint ของแต่ละประเทศเพื่อให้การเคลื่อนย้ายของเงินทุนเสรีมากขึ้น
ตามเป้าหมายของ AEC
  ในกระบวนการเปิดเสรีบัญชีทุนจำาเป็นต้องมีมาตรการ Safeguard ไว้เช่น
เดียวกับการเปิดเสรีบริการทางการเงิน เนื่องจากการเปิดเสรีอาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการเคล่ือนย้ายเงินทุนและดุลการชำาระเงินของแต่ละประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การ
เปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายให้กับประเทศอื่นในอาเซียน ถือเป็นการเปิดเสรีให้กับประเทศ
อื่นนอกอาเซียนโดยปริยาย เนื่องจากไม่สามารถกำาหนดแหล่งกำาเนิดของเงินทุนได้
เหมือนภาคสินค้า ดังนั้น AEC Blueprint จึงมีบทบัญญัติให้ Safeguard กรณีที่ประเทศ
สมาชิกประสบปัญหาดุลการชำาระเงินหรือความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น

2.4  การเชื่อมโยงระบบการชำาระเงิน (Payment and Settlement System)
  การเชื่อมโยงระบบการชำาระเงินเป็นกลไกพื้นฐานท่ีช่วยสนับสนุนให้การทำา
ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศสะดวกยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อไปยังกลไกส่วนอื่นๆ โดย
การเชื่อมโยงระบบการชำาระเงินของอาเซียนนั้นมีเป้าหมายเพื่อ
  รองรับธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิกท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิด
เสรี AEC ในปี 2558 
  เพิ่มช่องทางการชำาระเงินให้แก่ลูกค้า
  เอ้ือให้ธุรกรรมการโอนเงินนอกระบบสถาบันการเงินเข้ามาอยู่ในระบบมากข้ึน
  ทั้งนี้ ระบบการชำาระเงินที่จะสร้างขึ้นภายในอาเซียนนั้นจะต้องเป็นไป
ตามหลักการดังนี้ 1) ต้องมีประสิทธิภาพ 2) น่าเชื่อถือ 3) มีราคาถูก 4) สะดวกทั้งต่อ
ประชาชนและภาคเศรษฐกิจ และ 5) สอดคล้องกับการเปิดเสรีภาคการเงินของ AEC

ทยอยการเปิดเสรีโดยเน้น Portfolio Outflows ให้เกิด Freer Flowers ตาม Blueprint
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  ขณะนี้คณะทำางานด้านระบบชำาระเงินของอาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนางาน 
4 ด้าน ได้แก่ 
  1. การชำาระเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือพิจารณาใช้สกุลเงินท้องถ่ิน 
เพื่อการชำาระเงินค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศและพิจารณาแนวทางในการลดค่า
ธรรมเนียมในการทำาธุรกรรมระหว่างประเทศ
  2. การโอนเงินของกลุ่มแรงงานที่ไปทำางานต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ช่องทาง formal สำาหรับการโอนเงินของกลุ่มแรงงาน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมใน
การกำากับดูแลผู้ให้บริการ และการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. การชำาระเงินรายย่อยระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการชำาระเงินรายย่อยร่วมกันในภูมิภาค ส่งเสริมการขยายการให้บริการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงระบบ ATM ภายใต้โครงการ ASEAN Pay 
ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงระบบของไทยกับมาเลเซียแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการ
เชื่อมโยงกับเวียดนาม และในระยะต่อไปจะขยายให้ครอบคลุมสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์
  4. การชำาระเงินสำาหรับธุรกรรมตลาดทุนระหว่างประเทศ เพื่อประสาน
งานกับหน่วยงานกำากับดูแลตลาดทุน และศึกษาแผนงานการพัฒนาตลาดทุน รวมถึง
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการชำาระเงินเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
ตลาดทุน 

  ดังนั้น ระบบการชำาระเงินที่มีความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคจึงมีส่วนสำาคัญ
ในการสนับสนุน การรวมกลุ่มทางการเงิน และเป็นตัวช่วยอำานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศเพื่อรองรับธุรกรรมการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



109Towards AEC 2015

3. ผลที่ภาคเอกชนไทยจะได้รับจากการรวมกลุ่มทางการเงิน
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลดี
• ภาคธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้นจากการมีจำานวนผู้
ให้บริการเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับภาคธุรกิจ
• ภาคธุรกิจและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และได้รับบริการการเงินได้
ในต้นทุนที่ต่ำาลง ในขณะที่สินค้ามีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถาบันการเงินต่างๆ ต้อง
แข่งขันกันพัฒนาคุณภาพและราคาสินค้าของตนเองให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าผลสุดท้ายผู้ที่จะได้รับผล
ประโยชน์คือผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่ต่ำาลง
• ภาคธุรกิจมีช่องทางในการระดมทุนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ต้องพึ่งพาการระดม
ทุนจากตลาดทุนภายในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อมีการพัฒนาตลาดทุน
แล้ว ภาคธุรกิจจึงมีตัว เลือกในการระดมทุนจากตลาดทุนภายนอกประเทศ
เพิ่มขึ้นด้วย
• ภาคธุรกิจสามารถนำาเงินออกไปลงทุนยังต่างประเทศและนำาผลกำาไรหรือเงิน
ทุนกลับเข้ามาได้สะดวกขึ้นจากการเปิดเสรีบัญชีทุน ซึ่งทำาให้การเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างกันเสรีมากยิ่งขึ้น อันเป็นการสนับสนุนปณิธานการเป็นฐานการ
ผลิตร่วมของ AEC
• ภาคธุรกิจสามารถทำาธุรกรรมชำาระเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านโครงการเชื่องโยงระบบการชำาระเงินในภูมิภาคอาเซียน 
ทำาให้ต้นทุนในเรื่องการชำาระเงินลดลงตามไปด้วย 

ผลกระทบ
• สถาบันการเงินท้องถิ่นอาจได้รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีบริการ
ทางการเงิน เนื่องจากการเปิดเสรีมาพร้อมกับการแข่งขัน สถาบันการเงิน
จากต่างประเทศสามารถเข้ามาให้บริการแข่งกับสถาบันการเงินท้องถิ่น
ได้อย่างเสรีมากขึ้น สถาบันการเงินท้องถิ่นจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับ
การแข่งขันในอนาคต
• ธุรกิจที่ประสงค์จะระดมเงินทุนผ่านตลาดทุน จะต้องสร้างธรรมาภิบาล
ระดับสากลในการดำาเนินกิจการ และมีความโปร่งใสให้นักลงทุนในภูมิภาค
สามารถเข้าถึงข้อมูลของธุรกิจได้ ซึ่งมีต้นทุนของการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ให้ได้มาตรฐานสากล และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาท่ีมีความเป็นสากล

สรุป 
  การรวมกลุ่มทางการเงินในอาเซียนภายใต้ AEC จะเป็นการส่งเสริมการรวมตัว
ในภาคเศรษฐกิจจริงของอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2558 แต่เน่ืองจากประเทศสมาชิกมีความ
แตกต่างทางโครงสร้างทางการเงินอยู่มาก กอปรกับการเงินเป็นสาขาเศรษฐกิจท่ีอ่อนไหว
กว่าสาขาอ่ืน ภาคการเงินจึงจะรวมกลุ่มในลักษณะ Semi-Integrated Market ในปี 2563 
ใน 4 ด้านต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปความคืบหน้าและความท้าทายของการดำาเนินงานได้ ดังน้ี
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 การเปิดเสรีบริการทางการเงิน 
• อาเซียนได้เจรจาเปิดเสรีภาคธนาคารและภาคประกันภัยเป็นรอบๆ อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปใน 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจารอบที่ 6 และ
มีแผนการเจรจาต่อไป คือ
  ในส่วนของภาคธนาคาร: ปัจจุบันกำาลังเจรจาหลักเกณฑ์การเปิดเสรี
ผ่านกลไก Qualified ASEAN Banks ซึ่งจะเริ่มปี 2557

   ในส่วนของภาคประกันภัย: ไทยจะเปิดเสรีในปี 2563
• อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการเจรจาเปิดเสรีโดยเฉพาะสำาหรับภาค
ธนาคารอยู่ที่การกำาหนดหลักเกณฑ์ QAB ที่ทุกประเทศเห็นชอบ (ซึ่งจำาเป็น
ต้องพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถาบัน หรือ Capacity 
Building เพ่ือรองรับ QAB) และการพิจารณาให้สิทธิ QAB แก่ธนาคารนอก
อาเซียนที่จดทะเบียนในอาเซียนหรือไม่

 การพัฒนาตลาดทุน 
• อาเซียนจะเร่ิมเช่ือมโยงตลาดหลักทรัพย์ในปี 2555 ซ่ึงรวมถึงตลาดหลักทรัพย์
ของไทยด้วย และเร่งการพัฒนาตลาดพันธบัตรต่อไป โดยแผนการเจรจาต่อ
ไปจะมุ่งไปที่การเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการเชื่อมโยง 
• ความท้าทายในการพัฒนาตลาดอยู่ที่การแก้ไขอุปสรรคเทคโนโลยีการเชื่อม
โยงตลาดหลักทรัพย์ การพัฒนาตลาดทุนในกลุ่มประเทศ CLMV (ซึ่งจำาเป็น
จะต้องมีการให้ Capacity Building) 

 การเปิดเสรีบัญชีทุน 
• แต่ละประเทศสมาชิกจะทยอยเปิดเสรี เร่ิมจาก FDI  Portfolio Investment 
และ Other Investment ตามลำาดับ 
• สำาหรับไทยจะทยอยเปิดเสรี Portfolio Investment ขาออก และ Other 
Investment ต่อไป
• ความท้าทายในการเปิดเสรีบัญชีทุนอยู่ที่การเปิดเสรีให้อาเซียนเสมือนกับ
เปิดให้ประเทศอื่นๆ ด้วย จึงควรจะมี Safeguards สำาหรับสถานการณ์พิเศษ 

 การเชื่อมโยงระบบการชำาระเงิน 
  • การเชื่อมโยง Platform ของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก
  • บางประเทศยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน ทำาให้ไม่สามารถเช่ือมโยงกับประเทศอ่ืนได้
  • การพัฒนา Capacity Building โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV


